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Tarkistus 103
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 
mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet, YK:n ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen puitteissa hyväksytyt tavoitteet 
mukaan luettuina, olisi otettava 
huomioon YMP:n täytäntöönpanossa. 
Tähän asetukseen perustuvat toimet eivät 
saisi vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden, 
elintarviketuotantokapasiteettia eikä 
elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, ja 
toimilla on edistettävä ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentämistä koskevien 
unionin sitoumusten täyttämistä.

Or. en

Tarkistus 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi vastattava elintarviketurvaa 
koskevassa EU:n poliittisessa 
toimintakehyksessä (COM(2010)0127) 
vahvistettuja kehitysyhteistyötä koskevia 
tavoitteita ja erityisesti olisi varmistettava, 
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että YMP:n välineiden käyttö ei vaaranna 
kehitysmaiden elintarvikkeiden 
tuotantokapasiteettia ja elintarviketurvaa 
pitkällä aikavälillä eikä niiden 
mahdollisuutta kansalaistensa 
ruokkimiseen, ja samalla olisi 
varmistettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa vahvistetun 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden velvoitteen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 105
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Byrokratian vähentäminen on yksi 
YMP:n uudistuksen keskeisistä 
tavoitteista ja tärkeimmistä vaatimuksista. 
Jäsenvaltioille ja tuensaajille aiheutuva 
hallinnollinen taakka on pidettävä 
kohtuullisella tasolla tulevaisuudessa 
siten, että otetaan käyttöön realistiset 
toleranssiraja-arvot ja 
vähimmäisvaatimukset ja pyritään 
löytämään tasapaino luottamuksen ja 
valvonnan välillä. Tämän byrokratian 
vähentämisen yhteydessä on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon 
tarkastuksista syntyvät hallinnolliset ja 
muut kustannukset kaikilla tasoilla, ja on 
palkittava tehokkaita hallinto- ja 
seurantajärjestelmiä. Perimmäisenä 
tavoitteena on oltava hallinnollisten 
kustannusten vähentäminen ja viljelijöille 
ja hallinnolle aiheutuvien hallinnollisten 
kustannusten palauttaminen 
kohtuulliselle tasolle.
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Or. de

Tarkistus 106
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tiettyjen tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämistä ja 
muuttamista varten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavista: maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksyntä, maatilojen 
neuvontajärjestelmän sisältö, unionin 
talousarviosta julkisen intervention 
yhteydessä rahoitettavat toimenpiteet ja 
toimien arvon määrittäminen julkisen 
intervention yhteydessä, jäsenvaltioille 
maksettavien korvausten vähennykset ja 
keskeytykset, rahastojen menojen ja tulojen 
välinen tasoitus, saamisten takaisinperintä, 
tuensaajiin tukikelpoisuusehtojen jäädessä 
täyttymättä sovellettavat seuraamukset, 
vakuuksia sekä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa koskevat 
säännöt, toimien tarkastuksesta poissuljetut 
toimenpiteet, täydentävien ehtojen 
yhteydessä sovellettavat seuraamukset, 
pysyvän nurmen säilyttämistä koskevat 
säännöt, euroalueeseen kuulumattomissa 
jäsenvaltioissa käytettävää valuuttakurssia 
ja sen määräytymisperustetta koskevat 
säännöt sekä yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
yhteisen arviointikehyksen sisältö.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

(3) Tiettyjen tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämistä ja 
muuttamista varten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavista: maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksyntä, maatilojen 
neuvontajärjestelmän sisältö, unionin 
talousarviosta julkisen intervention 
yhteydessä rahoitettavat toimenpiteet ja 
toimien arvon määrittäminen julkisen 
intervention yhteydessä, jäsenvaltioille 
maksettavien korvausten vähennykset ja 
keskeytykset, rahastojen menojen ja tulojen 
välinen tasoitus, saamisten takaisinperintä, 
tuensaajiin tukikelpoisuusehtojen jäädessä 
täyttymättä sovellettavat seuraamukset, 
vakuuksia sekä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa koskevat 
säännöt, toimien tarkastuksesta poissuljetut 
toimenpiteet, täydentävien ehtojen 
yhteydessä sovellettavat seuraamukset, 
pysyvän laitumen säilyttämistä koskevat 
säännöt, euroalueeseen kuulumattomissa 
jäsenvaltioissa käytettävää valuuttakurssia 
ja sen määräytymisperustetta koskevat 
säännöt sekä yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
yhteisen arviointikehyksen sisältö.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 



PE492.777v02-00 6/183 AM\910033FI.doc

FI

asianmukaisesti. asianmukaisesti.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Pysyvän "nurmen" (aikaisemmin "laitumen") määritelmässä ei oteta riittävästi huomioon 
karkeaa laidunmaata, missä laidunkasvit voivat olla puumaisia eivätkä välttämättä pelkkää 
ruohoa. Laiduntaminen vakiintuneella laidunmaalla estää maan heitteillejätön ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemisen siksi, että yleiset lajit valtaavat maan, ja säilyttää 
luonnonarvoltaan merkittävät ekosysteemit, ja tuottaa näin julkishyödykkeen. Vastaava 
muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 107
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen maatalouspolitiikan menoja, 
maaseudun kehittämismenot mukaan 
luettuina, olisi rahoitettava unionin 
talousarviosta molempien rahastojen kautta 
joko suoraan tai jäsenvaltioiden kanssa 
yhteisesti toteutettavan hallinnoinnin 
puitteissa. Olisi määriteltävä 
toimenpidelajit, joita kyseisistä rahastoista 
voidaan rahoittaa.

(6) Yhteisen maatalouspolitiikan menoja, 
maaseudun kehittämismenot mukaan 
luettuina, olisi rahoitettava unionin 
talousarviosta molempien rahastojen kautta 
joko suoraan tai jäsenvaltioiden kanssa 
yhteisesti toteutettavan hallinnoinnin 
puitteissa. Olisi määriteltävä 
toimenpidelajit, joita kyseisistä rahastoista 
voidaan rahoittaa. Olisi vältettävä 
tekemästä jälkikäteen muutoksia minkään 
toimenpiteiden ehtoihin.

Or. en

Tarkistus 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman 
kuin yhden maksajaviraston, on tärkeää, 
että se nimeää yhden koordinointielimen, 
joka vastaa varojen hallinnoinnin 
johdonmukaisuudesta, toimii yhteystahona 
komission ja hyväksyttyjen 
maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, 
että komission eri maksajavirastojen 
toimista pyytämät tiedot ovat nopeasti 
käytettävissä. Koordinointielimen 
tehtävänä olisi myös oltava varmistaa, että 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan ja 
komissiolle toimitetaan tiedot 
jatkotoimista, ja sen olisi myös 
varmistettava yhteisten sääntöjen ja 
vaatimusten yhtenäinen soveltaminen.

(8) Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman 
kuin yhden maksajaviraston, on tärkeää, 
että se nimeää koordinointielimen, joka 
vastaa varojen hallinnoinnin 
johdonmukaisuudesta, toimii yhteystahona 
komission ja hyväksyttyjen 
maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, 
että komission eri maksajavirastojen 
toimista pyytämät tiedot ovat nopeasti 
käytettävissä. Koordinointielimen 
tehtävänä olisi myös oltava varmistaa, että 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan ja 
komissiolle toimitetaan tiedot 
jatkotoimista, ja sen olisi myös 
varmistettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjen sääntöjen ja vaatimusten 
soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että tehtävistä vastaava maksajavirasto ei välttämättä vastaa tehtävistä yksin, 
ja että maksajavirastojen koordinointielinten olisi arvioitava maksajavirastojen tehokkuutta 
kansainvälisesti hyväksyttyjen vaatimusten perusteella, sillä nykyään ei ole mitään ohjeita 
siitä, minkä perusteella koordinointielimen olisi annettava lausuntonsa.

Tarkistus 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ainoastaan jäsenvaltioiden hyväksymät 
maksajavirastot antavat riittävän 
varmuuden siitä, että tarvittavat 
tarkastukset on tehty ennen unionin tuen 
myöntämistä tuensaajille. Sen vuoksi olisi 
säädettävä selvästi, että unionin 
talousarviosta voidaan korvata ainoastaan 
hyväksytyn maksajaviraston toteuttamat 

(9) Ainoastaan jäsenvaltioiden hyväksymät 
maksajavirastot antavat riittävän 
varmuuden siitä, että tarvittavat 
tarkastukset on tehty ennen unionin tuen 
myöntämistä tuensaajille. Sen vuoksi olisi 
säädettävä selvästi, että unionin 
talousarviosta voidaan korvata ainoastaan 
hyväksytyn maksajaviraston toteuttamat 
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menot. menot ja että tarkastukset on suoritettava 
yhden yhdennetyn otoksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkastusmenetelmän olisi perustuttava yhteen yhdennettyyn otokseen, jotta voidaan 
vähentää tarkastuksista vastaavien elinten rasitusta.

Tarkistus 110
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ainoastaan jäsenvaltioiden hyväksymät 
maksajavirastot antavat riittävän 
varmuuden siitä, että tarvittavat 
tarkastukset on tehty ennen unionin tuen 
myöntämistä tuensaajille. Sen vuoksi olisi 
säädettävä selvästi, että unionin 
talousarviosta voidaan korvata ainoastaan 
hyväksytyn maksajaviraston toteuttamat 
menot.

(9) Ainoastaan jäsenvaltioiden hyväksymät 
maksajavirastot antavat riittävän 
varmuuden siitä, että tarvittavat 
tarkastukset on tehty ennen unionin tuen 
myöntämistä tuensaajille. Sen vuoksi olisi 
säädettävä selvästi, että ainoastaan 
hyväksytyt maksajavirastot voivat vastata 
menoista, jotka korvataan unionin 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 111
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Todentamisviranomaisiin ja 
maksajavirastoihin kohdistuvat 
lisääntyvät vaatimukset eivät saa lisätä 
byrokratiaa entisestään jäsenvaltiossa, 
eivätkä vaatimukset etenkään saisi olla 
kansainvälisiä tarkastussuosituksia 
tiukemmat. Todentamisprosessin 
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laajuuden ja sisällön yhteydessä on 
säilytettävä tasapainoinen 
kustannushyötysuhde ja raportointia 
koskevien lisävaatimusten on osoitettava 
tuovan selkeää lisäarvoa.

Or. de

Tarkistus 112
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa,
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille.
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 
pysyminen selvästi erillään toisistaan.

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen, tilanhoidon ja
tilojen riskinhallinnan ja toisaalta 
ympäristöä, ilmastonmuutosta, maan hyvää 
maatalouskuntoa, elintarvikkeiden 
turvallisuutta, kansanterveyttä, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia ja kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten välisestä 
yhteydestä, on välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot perustavat kattavan maatilojen 
neuvontajärjestelmän antamaan neuvontaa 
tuensaajille. Neuvontajärjestelmä ei saisi 
millään tavoin vaikuttaa tuensaajien 
velvollisuuteen ja vastuuseen noudattaa 
edellä mainittuja vaatimuksia.
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava 
neuvonnan ja tarkastusten pysyminen 
selvästi erillään toisistaan.

Or. en

Tarkistus 113
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti, sekä toisen pilarin 
(asetus (EU) N:o RD/xxx) yhteydessä 
käytettävissä olevat elintarvikkeiden 
tuotantojärjestelmien kestävyyttä 
parantavat toimet, joista voidaan mainita 
esimerkkeinä luonnonmukainen 
maatalous, luonnonarvoltaan merkittävät 
maatalousmaat sekä maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimet. Järjestelmän 
olisi vielä katettava tiettyjä seikkoja, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, maaperään,
luonnon monimuotoisuuteen, vesien 
suojeluun ja tehokkaaseen 
ravinnekiertoon, eläin- ja kasvitauteihin, 
mukaan lukien tautien torjunnan muut 
kuin kemialliset vaihtoehdot, ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Lisäksi järjestelmän 
olisi katettava tiettyjä seikkoja, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin. Järjestelmän olisi vielä 
katettava pienten tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävä kehitys sekä 
vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä 
taloudellisten ja ympäristöriskien 
tehokkaaseen hallintaan.

Or. en

Tarkistus 115
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
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maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi 
vielä katettava tiettyjä seikkoja, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä tarvittaessa tilojen 
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taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 117
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita ja helpottamaan 
maatalousmenojen seurantaa.

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita, helpottamaan 
maatalousmenojen ja luonnonvarojen, 
joista maatalous on riippuvainen, kuten 
peltometsätalousjärjestelmien, seurantaa.

Or. en

Tarkistus 118
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä 
asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) N:o 378/2007 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä 

(17) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä 
asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) N:o 378/2007 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä 
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tammikuuta 200316 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 tarkoitettu 
rahoitusmekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan. Samassa yhteydessä on 
välttämätöntä valtuuttaa komissio 
vahvistamaan kyseiset mukautukset, jos 
neuvosto ei vahvista niitä ennen sen 
kalenterivuoden kesäkuun 30 päivää, johon 
niitä sovelletaan.

tammikuuta 200316 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 tarkoitettu 
rahoitusmekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan, kun ennusteet 
osoittavat, että otsakkeen 2 
alaenimmäismäärä, johon liittyy 
300 000 000 euron turvamarginaali, 
ylittyy tiettynä varainhoitovuotena. 
Samassa yhteydessä on välttämätöntä 
valtuuttaa komissio vahvistamaan kyseiset 
mukautukset, jos neuvosto ei vahvista niitä 
ennen sen kalenterivuoden kesäkuun 
30 päivää, johon niitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Budjettikuri edellyttää myös 
budjettitilanteen jatkuvaa seuraamista 
keskipitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 
komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhdessä tietyn 
vuoden alustavan talousarvioesityksen 
kanssa omat ennusteensa ja analyysinsä 
sekä tarvittaessa ehdotettava lainsäätäjälle 
asiaankuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi 
komission olisi käytettävä täysimääräisesti 
ja aina tarvittaessa hallintovaltaansa 
vuotuisen enimmäismäärän noudattamisen 
varmistamiseksi ja ehdotettava tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai 
neuvostolle asiaankuuluvia toimenpiteitä 
budjettitilanteen korjaamiseksi. Jos 
vuotuista enimmäismäärää ei voida 
varainhoitovuoden lopussa noudattaa 
jäsenvaltioiden esittämien 
korvauspyyntöjen vuoksi, komission olisi 
voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
mahdollistetaan käytettävissä olevien 

(19) Budjettikuri edellyttää myös 
budjettitilanteen jatkuvaa seuraamista 
keskipitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 
komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhdessä tietyn 
vuoden alustavan talousarvioesityksen 
kanssa omat ennusteensa ja analyysinsä 
sekä tarvittaessa ehdotettava lainsäätäjälle 
asiaankuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi 
komission olisi käytettävä täysimääräisesti 
ja aina tarvittaessa hallintovaltaansa 
vuotuisen enimmäismäärän noudattamisen 
varmistamiseksi ja ehdotettava tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai 
neuvostolle asiaankuuluvia toimenpiteitä 
budjettitilanteen korjaamiseksi. Jos 
vuotuista enimmäismäärää ei voida 
varainhoitovuoden lopussa noudattaa 
jäsenvaltioiden esittämien 
korvauspyyntöjen vuoksi, komission olisi 
voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
mahdollistetaan käytettävissä olevien 
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määrärahojen jakaminen väliaikaisesti 
jäsenvaltioiden kesken suhteessa niiden 
vielä maksamatta oleviin 
korvauspyyntöihin sekä kyseiselle vuodelle 
vahvistetun enimmäismäärän 
noudattaminen. Asianomaisen vuoden 
maksut olisi suoritettava seuraavana 
varainhoitovuonna, ja unionin rahoituksen 
kokonaismäärä jäsenvaltioittain olisi 
vahvistettava lopullisesti samoin kuin 
vahvistetun määrän noudattamiseksi 
suoritetut jäsenvaltioiden väliset 
tasoituskorvaukset.

määrärahojen jakaminen väliaikaisesti, 
ottaen huomioon tämän enimmäismäärän 
alle jäävän 300 000 000 euron 
marginaalin, jäsenvaltioiden kesken 
suhteessa niiden vielä maksamatta oleviin 
korvauspyyntöihin sekä kyseiselle vuodelle 
vahvistetun enimmäismäärän 
noudattaminen. Asianomaisen vuoden 
maksut olisi suoritettava seuraavana 
varainhoitovuonna, ja unionin rahoituksen 
kokonaismäärä jäsenvaltioittain olisi 
vahvistettava lopullisesti samoin kuin 
vahvistetun määrän noudattamiseksi 
suoritetut jäsenvaltioiden väliset 
tasoituskorvaukset.

Or. en

Perustelu

Nykyistä 300 miljoonan euron marginaalia maataloustukirahaston alaenimmäismäärässä ei 
saisi heikentää turvamekanismina.

Tarkistus 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Talousarviota toteuttaessaan 
komission olisi käytettävä 
maatalousmenojen kuukausittaista varo- ja 
seurantajärjestelmää, jolloin se, jos 
vuotuinen enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
voisi hallintovaltansa puitteissa toteuttaa 
mahdollisimman pikaisesti asiaankuuluvat 
toimenpiteet ja, jos ne osoittautuvat 
riittämättömiksi, ehdottaa muita 
toimenpiteitä. Komission olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
määräajoin kertomus, jossa verrataan 
kertomuksen laadintahetkeen mennessä 
toteutuneiden menojen kehitystä 
menoarvioihin ja esitetään arvio menojen 

(20) Talousarviota toteuttaessaan 
komission olisi käytettävä 
maatalousmenojen kuukausittaista varo- ja 
seurantajärjestelmää, jolloin se, jos 
vuotuinen enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
voisi hallintovaltansa puitteissa toteuttaa 
mahdollisimman pikaisesti asiaankuuluvat 
toimenpiteet ja, jos ne osoittautuvat 
riittämättömiksi, ehdottaa muita 
toimenpiteitä ottaen huomioon johdanto-
osan 19 kappaleessa vahvistetun 
marginaalin. Komission olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
määräajoin kertomus, jossa verrataan 
kertomuksen laadintahetkeen mennessä 
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ennakoidusta toteutumisesta 
varainhoitovuoden jäljellä olevana aikana.

toteutuneiden menojen kehitystä 
menoarvioihin ja esitetään arvio menojen 
ennakoidusta toteutumisesta 
varainhoitovuoden jäljellä olevana aikana.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 19 kappaleen mukaisesti viittaus maataloustukirahaston alaenimmäismäärän 
300 miljoonan euron marginaaliin olisi palautettava tähän johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille.

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. 
Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle 
kahden kuukauden kuluttua tästä 
päätöksestä, että se ei halua ottaa vastaan 
ennakkomaksua. Sen vuoksi tarvitaan 
sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille. 

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin keventää jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvaa painetta, niiden 
jäsenvaltioiden, jotka eivät tarvitse ennakkomaksua ohjelmiensa käynnistämiseen, olisi 
voitava kieltäytyä tästä.

Tarkistus 122
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille.

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden halutessa niiden
käytettävissä heti, kun ne aloittavat 
ohjelmien toteutuksen. Sen vuoksi 
tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 123
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
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maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille. Tällainen säännös saattaisi 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan 
maksumääräaikoja nykyistä paremmin, ja 
se saattaisi antaa tuensaajille paremmat 
takeet siitä, että tuki maksetaan ajoissa tai 
että maksun myöhästyessä maksetaan 
ainakin korvaus.

maaseuturahastoon.

Or. en

Tarkistus 124
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille. Tällainen säännös saattaisi 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan 
maksumääräaikoja nykyistä paremmin, ja 
se saattaisi antaa tuensaajille paremmat 

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille. Tällainen säännös saattaisi 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan 
maksumääräaikoja nykyistä paremmin, ja 
se saattaisi antaa tuensaajille paremmat 



AM\910033FI.doc 19/183 PE492.777v02-00

FI

takeet siitä, että tuki maksetaan ajoissa tai 
että maksun myöhästyessä maksetaan 
ainakin korvaus.

takeet siitä, että tuki maksetaan ajoissa tai 
että maksun myöhästyessä maksetaan 
ainakin korvaus. Maaseuturahaston 
yhteydessä toteutettavien, vaatimukset 
täyttävien hankkeiden täytäntöönpanoa ja 
rahoituksen tehokkuutta voitaisiin edistää 
huolehtimalla siitä, että tukikelpoisuutta 
koskevia sääntöjä tulkitaan 
mahdollisimman johdonmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden lähettävän tiedot 
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tuloksista asetettuihin määräaikoihin 
mennessä. Näitä valvontatilastoja 
käytetään määritettäessä virheen suuruus 
jäsenvaltioiden tasolla ja yleisemmin 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
hallinnoinnin tarkastamiseen. Ne ovat 
tärkeää lähdeaineistoa, jonka perusteella 
komissio voi vakuuttua varainhoidon 
moitteettomuudesta, ja olennaisen tärkeitä 
vuotuista vahvistuslausumaa laadittaessa.
Koska nämä tilastotiedot ovat ehdottoman 
tärkeitä ja jotta voitaisiin varmistaa, että 
jäsenvaltiot hoitavat velvollisuutensa ja 
lähettävät ne ajoissa, on tarpeen säätää 
vaadittujen tietojen myöhästyneeseen 
toimittamiseen sovellettavasta 
rangaistuksesta, joka on oikeassa suhteessa 
tietojen puuttumiseen. Sen vuoksi olisi 
annettava säännökset, joiden nojalla 
komissio voi keskeyttää ne kuukausi- tai 
välimaksut, joiden osalta ei ole lähetetty 
ajoissa asianmukaisia tilastotietoja.

(27) Alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden lähettävän tiedot 
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tuloksista asetettuihin määräaikoihin 
mennessä. Näitä valvontatilastoja 
käytetään määritettäessä virheen suuruus 
jäsenvaltioiden tasolla ja yleisemmin 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
hallinnoinnin tarkastamiseen. Ne ovat 
tärkeää lähdeaineistoa, jonka perusteella 
komissio voi vakuuttua varainhoidon 
moitteettomuudesta, ja olennaisen tärkeitä 
vuotuista vahvistuslausumaa laadittaessa.
Koska nämä tilastotiedot ovat ehdottoman 
tärkeitä ja jotta voitaisiin varmistaa, että 
jäsenvaltiot hoitavat velvollisuutensa ja 
lähettävät ne ajoissa, on tarpeen säätää 
vaadittujen tietojen myöhästyneeseen 
toimittamiseen sovellettavasta
oikeasuhtaisesta rangaistuksesta, joka on 
oikeassa suhteessa tietojen puuttumiseen.
Sen vuoksi olisi annettava säännökset, 
joiden nojalla komissio voi keskeyttää ne 
kuukausi- tai välimaksut, joiden osalta ei 
ole lähetetty ajoissa asianmukaisia 
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tilastotietoja, ainoastaan, jos viivästys 
vaarantaa talousarvion vuosittaisen 
vastuuvapausmenettelyn, mikä on 
suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Or. en

Tarkistus 126
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden lähettävän tiedot 
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tuloksista asetettuihin määräaikoihin 
mennessä. Näitä valvontatilastoja 
käytetään määritettäessä virheen suuruus 
jäsenvaltioiden tasolla ja yleisemmin 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
hallinnoinnin tarkastamiseen. Ne ovat 
tärkeää lähdeaineistoa, jonka perusteella 
komissio voi vakuuttua varainhoidon 
moitteettomuudesta, ja olennaisen tärkeitä 
vuotuista vahvistuslausumaa laadittaessa.
Koska nämä tilastotiedot ovat ehdottoman 
tärkeitä ja jotta voitaisiin varmistaa, että 
jäsenvaltiot hoitavat velvollisuutensa ja 
lähettävät ne ajoissa, on tarpeen säätää 
vaadittujen tietojen myöhästyneeseen 
toimittamiseen sovellettavasta 
rangaistuksesta, joka on oikeassa 
suhteessa tietojen puuttumiseen. Sen 
vuoksi olisi annettava säännökset, joiden 
nojalla komissio voi keskeyttää ne 
kuukausi- tai välimaksut, joiden osalta ei 
ole lähetetty ajoissa asianmukaisia 
tilastotietoja.

(27) Alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden lähettävän tiedot 
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tuloksista asetettuihin määräaikoihin 
mennessä. Näitä valvontatilastoja 
käytetään määritettäessä virheen suuruus 
jäsenvaltioiden tasolla ja yleisemmin 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
hallinnoinnin tarkastamiseen. Ne ovat 
tärkeää lähdeaineistoa, jonka perusteella 
komissio voi vakuuttua varainhoidon 
moitteettomuudesta, ja olennaisen tärkeitä 
vuotuista vahvistuslausumaa laadittaessa.

Or. en
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Tarkistus 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa toteutettavien toimenpiteiden ja 
toimien rahoitus tapahtuu osittain 
komission ja jäsenvaltioiden yhteisen 
hallinnoinnin kautta. Varmistaakseen 
unionin varojen moitteettoman hoidon 
komissio olisi tehtävä tarkastuksia
selvittääkseen, kuinka maksatuksista 
vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset 
hallinnoivat rahastoja. On syytä määritellä 
komission tekemien tarkastusten luonne, 
vahvistaa komission vastuuseen 
talousarvion toteuttamisessa liittyvät 
edellytykset sekä selkeyttää jäsenvaltioiden 
yhteistyövelvoitteet.

(30) Yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa toteutettavien toimenpiteiden ja 
toimien rahoitus tapahtuu osittain 
komission ja jäsenvaltioiden yhteisen 
hallinnoinnin kautta. Varmistaakseen 
unionin varojen moitteettoman hoidon 
komissio olisi tehtävä tarvittavat 
tarkastukset selvittääkseen, kuinka 
maksatuksista vastaavat jäsenvaltioiden 
viranomaiset hallinnoivat rahastoja. On 
syytä määritellä yleiset säännöt ja 
periaatteet, joita komission on 
noudatettava tarkastuksia tehdessään 
sekä komission tekemien tarkastusten 
luonne, vahvistaa sen vastuuseen 
talousarvion toteuttamisessa liittyvät 
edellytykset sekä selkeyttää jäsenvaltioiden 
yhteistyövelvoitteet.

Or. en

Tarkistus 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta komissio voisi täyttää 
velvollisuutensa ja varmistua unionin 
menoja koskevien hallinto- ja 
valvontajärjestelmien olemassaolosta ja 
moitteettomasta toiminnasta 
jäsenvaltioissa, olisi jäsenvaltioiden 
itsensä suorittamista tarkastuksista 
riippumatta säädettävä komission 
valtuuttamien henkilöiden suorittamista 

(31) Jotta komissio voisi täyttää 
velvollisuutensa ja varmistua unionin 
menoja koskevien hallinto- ja 
valvontajärjestelmien olemassaolosta ja 
moitteettomasta toiminnasta 
jäsenvaltioissa, olisi säädettävä ottaen 
huomioon suhteellisuusperiaate, 
luottamus kansallisiin valvonta- ja 
hallintajärjestelmiin sekä kansallisen 
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tarkastuksista ja siitä, että näiden olisi 
voitava pyytää jäsenvaltioilta apua 
työhönsä.

valvonnan yleinen suoriutuminen niissä 
tarkastuksissa, jotka komission on 
tehtävä, komission valtuuttamien 
henkilöiden suorittamista tarkastuksista ja 
siitä, että näiden olisi voitava pyytää 
jäsenvaltioilta apua työhönsä.

Or. en

Tarkistus 129
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Koska komissio on Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 
mukaisesti vastuussa unionin 
lainsäädännön moitteettomasta 
soveltamisesta, sen on päätettävä, ovatko 
jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin 
lainsäädännön mukaisia. Jäsenvaltioille on 
annettava oikeus perustella 
maksupäätöksensä ja käyttää 
sovittelumenettelyä, jos niiden ja 
komission välillä ei päästä 
yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla 
olisi aiemmin toteutuneiden menojen osalta 
oikeudelliset ja taloudelliset takeet, 
komissiolle olisi vahvistettava 
enimmäisaika, jonka kuluessa se voi 
päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen 
taloudellisista seurauksista.
Maaseuturahaston yhteydessä 
sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn 
olisi oltava asetuksen (EU) N:o CR/xxx 
2 osassa vahvistettujen komission tekemiä 
rahoitusoikaisuja koskevien säännösten 
mukainen.

(34) Koska komissio on Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 
mukaisesti vastuussa unionin 
lainsäädännön moitteettomasta 
soveltamisesta, sen on päätettävä, ovatko 
jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin 
lainsäädännön mukaisia; päätös on tehtävä 
tarvittaessa maatalousrahastoille 
aiheutuvan todellisen riskin arvioinnin 
perusteella. Jäsenvaltioille on annettava 
oikeus perustella maksupäätöksensä ja 
käyttää sovittelumenettelyä, jos niiden ja 
komission välillä ei päästä 
yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla 
olisi aiemmin toteutuneiden menojen osalta 
oikeudelliset ja taloudelliset takeet, 
komissiolle olisi vahvistettava 
enimmäisaika, jonka kuluessa se voi 
päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen 
taloudellisista seurauksista.
Maaseuturahaston yhteydessä 
sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn 
olisi oltava asetuksen (EU) N:o CR/xxx 
2 osassa vahvistettujen komission tekemiä 
rahoitusoikaisuja koskevien säännösten 
mukainen.

Or. en
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Tarkistus 130
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden käyttämät 
takaisinperintämenettelyt voivat johtaa 
siihen, että takaisinperintä viivästyy 
useammalla vuodella ilman takeita 
onnistumisesta. Näiden menettelyjen 
kustannukset voivat lisäksi olla 
suhteettomia takaisin perittyihin tai 
mahdollisesti takaisin perittäviin määriin 
nähden. Sen vuoksi tietyissä tapauksissa 
olisi sallittava, että jäsenvaltiot 
keskeyttävät takaisinperintämenettelyn.

(36) Jäsenvaltioiden käyttämät 
takaisinperintämenettelyt voivat johtaa 
siihen, että takaisinperintä viivästyy 
useammalla vuodella ilman takeita 
onnistumisesta. Näiden menettelyjen 
kustannukset voivat lisäksi olla 
suhteettomia takaisin perittyihin tai 
mahdollisesti takaisin perittäviin määriin 
nähden. Tämä koskee myös tietyn 
kynnysarvon alapuolelle jäävien 
sääntöjenvastaisesti maksettujen tukien ja 
korkojen takaisinperintää. Tässäkin 
yhteydessä on säilytettävä realistinen 
kustannushyötysuhde. Sen vuoksi tietyissä 
tapauksissa olisi sallittava, että jäsenvaltiot 
keskeyttävät takaisinperintämenettelyn.

Or. de

Perustelu

Erittäin pienten määrien takaisinperintä aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. 
Tietyn vähimmäiskynnysarvon alapuolelle jääviä summia ei olisi tämän vuoksi perittävä 
takaisin, jotta kustannushyötysuhde säilyisi kohdallaan.

Tarkistus 131
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava toimenpiteitä varmistuakseen 
siitä, että maataloustukirahastosta ja 

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava toimenpiteitä varmistuakseen 
siitä, että maataloustukirahastosta ja 



PE492.777v02-00 24/183 AM\910033FI.doc

FI

maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/95.

maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/95. Jotta voitaisiin varmistaa 
EU:n politiikan painopisteiden ja 
tavoitteiden johdonmukaisuus, unionin 
taloudelliset edut mahdollisesti
vaarantaviksi riskeiksi olisi katsottava 
myös ympäristölle ja kansanterveydelle 
aiheutuvat riskit, sillä näihin liittyvät 
kustannukset siirtyvät muille julkisen 
rahoituksen aloille, EU:n rahoitus 
mukaan luettuna. Muilla aloilla syntyvien 
lisäkustannusten minimointi varmistaa 
julkisen rahoituksen tehokkuuden.

Or. en

Tarkistus 132
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
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ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun. Jotta viesti 
viljelijöille olisi johdonmukainen ja 
selkeä, on tärkeää, että 
tukikelpoisuussääntöjä – kun niistä 
tiedotetaan viljelijöille tai kun tarkastajat 
soveltavat niitä tukikelpoisia alueita 
määrittäessään – tulkitaan varmistaen, 
että luonnonarvoltaan merkittäviä 
maatalousjärjestelmiä ei rangaista eikä 
maatalousjärjestelmien ympäristön laatu 
tai luonnon monimuotoisuus kärsi 
tukikelpoisuutta koskevien tarkastusten 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
oikeasuhtaisten hallinnollisten 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, mukaan lukien 
yleiset periaatteet ja sovellettavat 
arviointiperusteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.



PE492.777v02-00 26/183 AM\910033FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 134
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten tarkastusten 
vähentämisestä, joissa virheiden osuudet 
ovat hyväksyttävällä tasolla, sekä 
sellaisten velvoitteiden tarkastuksista, joilla 
ei välttämättä ole yhteyttä tukien maksuun.

Or. en

Tarkistus 135
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Tässä asetuksessa olisi annettava 
jäsenvaltioille voimakkaita kannustimia 
vähentää paikan päällä tehtäviä 
tarkastuksia siellä, missä virheiden osuus 
on hyväksyttävällä tasolla. Tämä koskee 
erityisesti yhdennettyä hallinto- ja 
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valvontajärjestelmää koskevia 
säännöksiä.

Or. pl

Tarkistus 136
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Viljelijöiden rankaisemista 
säännönvastaisuuksista koskevassa 
oikeudenmukaisessa järjestelmässä olisi 
estettävä kaksinkertaiset rangaistukset 
sekä tämän asetuksen mukaisten 
hallinnollisten seuraamusten ja 
rikoslainsäädännön mukaisten 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
samanaikainen soveltaminen paitsi 
tapauksissa, joissa petos on ollut 
tahallinen ja harkittu.

Or. pl

Tarkistus 137
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 b) Mahdollisia hallinnollisia 
seuraamuksia, mukaan lukien viljelijän 
velvoite maksaa takaisin mahdollisesti
vastaanottamansa maksut, ei saisi 
määrätä sellaisten olosuhteiden 
perusteella, jotka ovat objektiivisesti 
tarkasteltuna viljelijän vaikutusvallan 
ulkopuolella, tai varsinkaan 
odottamattomista tapahtumista johtuvien 
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olosuhteiden perusteella. 

Or. pl

Tarkistus 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää asianmukaista teknologiaa 
näitä järjestelmiä perustaessaan.

Or. en

Tarkistus 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla ja samalla olisi 
otettava huomioon, että viljelijöille ja 
hallinnolle ei pidä asettaa turhaa 
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hallinnollista taakkaa.

Or. en

Tarkistus 140
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää,
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla ja samalla olisi 
otettava huomioon, että viljelijöille ja 
hallinnolle ei pidä asettaa turhaa 
hallinnollista taakkaa.

Or. en

Tarkistus 141
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, että tukihakemukset ovat 
voimassa useiden vuosien ajan, erityisesti 
kun kyse on viljelijöistä, jotka käyttävät 
samoina pysyviä tai perinteisiä 
maataloustuotannon menetelmiä.

Or. pl
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Tarkistus 142
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi maksettava ne unionin 
tukijärjestelmien mukaiset tuet, joihin 
sovelletaan yhdennettyä järjestelmää, 
täysimääräisinä tuensaajille asetettujen 
määräaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi saatava maksaa 
yhdennetyn järjestelmän kattamat tuet 
kahdessa vuosierässä.

(42) Ne unionin tukijärjestelmien mukaiset 
tuet, joihin sovelletaan yhdennettyä 
järjestelmää, olisi maksettava
täysimääräisinä tuensaajille asetettujen 
määräaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi saatava maksaa 
yhdennetyn järjestelmän kattamat tuet 
kahdessa vuosierässä.

Or. en

Tarkistus 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 200125 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, joka on 
korvattu asetuksella (EY) N:o 73/2009, 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan 

(50) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 200125 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, joka on 
korvattu asetuksella (EY) N:o 73/2009, 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan 
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yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
joidenkin tukien maksaminen 
kokonaisuudessaan tuensaajille olisi 
kytkettävä maan hoitoa, 
maataloustuotantoa ja maataloustoimintaa 
koskevien sääntöjen noudattamiseen. 
Periaate on sittemmin otettu huomioon 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1698/2005 ja maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus). 
Tämän niin kutsutun täydentävien ehtojen 
järjestelmän mukaan jäsenvaltioiden 
edellytetään soveltavan seuraamuksia 
kaikkea yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa saatavaa tukea tai sen osaa 
koskevien vähennysten tai tuen 
ulkopuolelle jättämisten muodossa.

yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
joidenkin tukien maksaminen 
kokonaisuudessaan tuensaajille olisi 
kytkettävä maan hoitoa, 
maataloustuotantoa ja maataloustoimintaa 
koskevien sääntöjen noudattamiseen. 
Periaate on sittemmin otettu huomioon 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1698/2005 ja maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus). 
Tämän niin kutsutun täydentävien ehtojen 
järjestelmän mukaan jäsenvaltioiden 
edellytetään soveltavan hallinnollisia 
seuraamuksia kaikkea yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa saatavaa 
tukea tai sen osaa koskevien vähennysten 
tai tuen ulkopuolelle jättämisten muodossa 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja 
ottaen huomioon yleiset kriteerit, jotka 
koskevat näiden seuraamusten 
suhteuttamista tässä asetuksessa 
vahvistetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 144
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Täydentävien ehtojen järjestelmällä 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
sisällytetään ympäristöä, 

(51) Täydentävien ehtojen järjestelmällä 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
sisällytetään ympäristöä, 



PE492.777v02-00 32/183 AM\910033FI.doc

FI

ilmastonmuutosta, maan hyvää maatalous-
ja ympäristökuntoa, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevat 
perusvaatimukset. Tämän kytköksen 
tarkoituksena on edistää kestävää 
maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada yhteinen 
maatalouspolitiikka vastaamaan nykyistä 
paremmin yhteiskunnan odotuksia 
lisäämällä sen yhdenmukaisuutta 
ympäristöä, kansanterveyttä, eläinten 
terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien politiikkojen 
kanssa.

ilmastonmuutosta, maan hyvää maatalous-
ja ympäristökuntoa, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevat 
perusvaatimukset. Tämän kytköksen 
tarkoituksena on edistää kestävää 
maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada yhteinen 
maatalouspolitiikka vastaamaan nykyistä 
paremmin yhteiskunnan odotuksia 
lisäämällä sen yhdenmukaisuutta 
ympäristöä, kansanterveyttä, eläinten 
terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien politiikkojen 
kanssa. YMP:llä ei saisi aiheuttaa haittaa: 
Kestävyyden lähtökohtana olisi oltava 
tarkoituksenmukaiset täydentävät säännöt 
sekä pakollinen 
ympäristöystävällisemmäksi 
muuttaminen. Yhteiskunnan kanssa olisi 
tehtävä sopimus, jolla kansalaiset 
saadaan vakuuttumaan siitä, että julkisia 
varoja käytetään julkishyödykkeisiin sen 
sijaan että luotaisiin ylimääräisiä 
kustannuksia, kun korjataan ympäristön 
pilaantumisesta aiheutuneita vahinkoja, 
ratkaistaan kansanterveyttä koskevia 
kriisejä ja huolehditaan hedelmällisyyden 
ja tuottavuuden laskusta aiheutuvista 
kustannuksista jne. Siksi lähtökohtana 
olisi pidettävä aina kestävyyttä, jota 
sovelletaan täydentävillä ehdoilla ja 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevilla toimilla, jotta voidaan 
varmistaa talousarvion tehokkuus ja 
minimoida julkisen rahoituksen muille 
aloille siirtyvät kustannukset. 

Or. en

Perustelu

Lakisääteiset hoitovaatimukset kuuluvat jo ympäristön laadulle asetettuihin 
vähimmäisvaatimuksiin kaikissa yhteisön säännöstön asiaa koskevissa säädöksissä, ja tästä 
syystä "kestävyyden lähtökohtana" olisi oltava tarkoituksenmukaiset täydentävät säännöt sekä 
pakollinen ympäristöystävällisemmäksi muuttaminen. Lisäksi YMP, joka "ei saa aiheuttaa 
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haittaa", vähentää kielteisiä ulkoisvaikutuksia ja edistää näin talousarvion tehokkuutta ja 
tehostaa julkista rahoitusta sekä parantaa tehokkuutta, mitä tulee ravinteiden, veden ja 
energian kiertoon maatalouden ekosysteemeissä.

Tarkistus 145
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Täydentävien ehtojen järjestelmä on 
erottamaton osa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, ja tämän vuoksi se 
olisi säilytettävä. Järjestelmän 
soveltamisalaa, johon nykyisellään 
kuuluvat lakisääteisten hoitovaatimusten ja 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevien toimenpidevaatimusten erilliset 
luettelot, olisi järkeistettävä 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
näkyvyyden parantamiseksi. Tätä varten 
lakisääteiset hoitovaatimukset ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset olisi 
koottava yhdeksi luetteloksi ja 
ryhmiteltävä alojen ja aiheiden mukaan.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että 
jotkin täydentävien ehtojen vaatimukset 
eivät liity riittävällä tavalla 
maataloustoimintaan tai tilan maa-alaan tai 
ne liittyvät pikemminkin kansallisiin 
viranomaisiin kuin tuensaajiin. Sen vuoksi 
on aiheellista mukauttaa täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa tältä osin. Lisäksi 
olisi annettava säännökset pysyvän
nurmen säilyttämisestä vuosina 2014 ja 
2015.

(52) Täydentävien ehtojen järjestelmä on 
erottamaton osa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, ja tämän vuoksi se 
olisi säilytettävä. Järjestelmän 
soveltamisalaa, johon nykyisellään 
kuuluvat lakisääteisten hoitovaatimusten ja 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevien toimenpidevaatimusten erilliset 
luettelot, olisi järkeistettävä 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
näkyvyyden parantamiseksi heikentämättä 
kuitenkaan ympäristön laatua. Tätä varten 
lakisääteiset hoitovaatimukset ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset olisi 
koottava yhdeksi luetteloksi ja 
ryhmiteltävä alojen ja aiheiden mukaan.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että 
jotkin täydentävien ehtojen vaatimukset 
eivät liity riittävällä tavalla 
maataloustoimintaan tai tilan maa-alaan tai 
ne liittyvät pikemminkin kansallisiin 
viranomaisiin kuin tuensaajiin. Sen vuoksi
on aiheellista mukauttaa täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa tältä osin. Lisäksi 
olisi annettava säännökset pysyvän
laitumen säilyttämisestä lohkotasolla.

Or. en

Tarkistus 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jäsenvaltioiden olisi pantava
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla, ja 
taattava viljelijöiden tasavertainen kohtelu.

(53) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla, ja 
taattava viljelijöiden tasavertainen kohtelu.
Komission olisi annettava ohjeita eläinten 
tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvistä 
täydentäviä ehtoja koskevista säännöistä. 
Ohjeissa olisi erityisesti sähköisten 
järjestelmien tapauksessa otettava 
huomioon, että 100 prosentin tarkkuuteen 
ei usein päästä, joten ohjeisiin olisi 
sisällytettävä jonkin verran 
poikkeamisvaraa. Ohjeiden olisi oltava 
tarvittaessa joustavia tilatasolla, jotta 
voidaan löytää tasapaino lainsäädännön 
hengen säilyttämisen ja sen välillä, että 
sovelletaan oikeasuhteisia hallinnollisia 
seuraamuksia ainoastaan silloin, kun 
noudattamatta jättäminen johtuu suoraan 
ja yksiselitteisesti tuensaajista, erityisesti 
käytettävän teknologian toistuvista vioista.

Or. en

Perustelu

Sähköiset tunnistusjärjestelmät eivät usein pysty 100 prosentin tarkkuuteen. Tämä olisi 
otettava huomioon komission mahdollisesti julkaisemissa ohjeissa.

Tarkistus 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 

Poistetaan.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Or. de

Tarkistus 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista sisällyttää vesipolitiikan puitedirektiiviä täydentäviä ehtoja koskeviin 
vaatimuksiin, sillä vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet on asetettu vesistöjen tilan 
mukaisesti, ei niiden toimien mukaisesti, joita viljelijöiden (tai muiden) on toteuttava. Olisi 
epätavallista, että vesistössä olevan vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvän ongelman 
aiheuttaisi yksi ainoa viljelijä.
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Tarkistus 149
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2013.

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Komissio ehdottaa muutoksia täydentäviä 
ehtoja koskeviin sääntöihin, jotta tässä 
asiassa voidaan ryhtyä asianmukaisiin 
toimenpiteisiin tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.
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Or. en

Tarkistus 151
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön sitten, kun jäsenvaltiot ovat 
panneet ne täytäntöön kokonaisuudessaan 
ja vahvistaneet viljelijöitä koskevat selkeät 
velvoitteet. Direktiivin mukaan 
vaatimuksia on sovellettava tilatasolla 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 152
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
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1 päivänä tammikuuta 2013. 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. de

Tarkistus 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
säännökset voidaan ottaa käyttöön vasta 
sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia aletaan 
soveltaa tilatasolla asteittain aikataulun 
mukaisesti, ja erityisesti integroidun 
torjunnan yleisiä periaatteita sovelletaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 154
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
säännökset voidaan ottaa käyttöön vasta 

Poistetaan.
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sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia aletaan 
soveltaa tilatasolla asteittain aikataulun 
mukaisesti, ja erityisesti integroidun 
torjunnan yleisiä periaatteita sovelletaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 155
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY säännökset 
voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun 
kaikki jäsenvaltiot ovat panneet ne 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja 
vahvistaneet viljelijöitä koskevat selkeät 
velvoitteet. Direktiivin mukaan 
vaatimuksia aletaan soveltaa tilatasolla 
asteittain aikataulun mukaisesti, ja 
erityisesti integroidun torjunnan yleisiä 
periaatteita sovelletaan viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2014.

(55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY säännökset 
voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun 
kaikki jäsenvaltiot ovat panneet ne 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja 
vahvistaneet viljelijöitä koskevat selkeät 
velvoitteet. Komissio ehdottaa muutoksia 
täydentäviä ehtoja koskeviin sääntöihin, 
jotta tässä asiassa voidaan ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 156
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY säännökset 
voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun
kaikki jäsenvaltiot ovat panneet ne 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja 
vahvistaneet viljelijöitä koskevat selkeät 
velvoitteet. Direktiivin mukaan 
vaatimuksia aletaan soveltaa tilatasolla 
asteittain aikataulun mukaisesti, ja 
erityisesti integroidun torjunnan yleisiä 
periaatteita sovelletaan viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

(55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY säännökset 
voidaan ottaa käyttöön sitten, kun 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Direktiivin mukaan vaatimuksia aletaan 
soveltaa tilatasolla asteittain aikataulun 
mukaisesti, ja erityisesti integroidun 
torjunnan yleisiä periaatteita sovelletaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta 17 päivänä joulukuuta 
1979 annettu neuvoston direktiivi 
80/68/ETY olisi direktiivin 2000/60/EY 
22 artiklan mukaisesti kumottava 
23 päivänä joulukuuta 2013. Pohjaveteen 
liittyviä täydentäviä ehtoja koskevien 
sääntöjen säilyttämiseksi olisi ennen 
direktiivin 2000/60/EY sisällyttämistä 
täydentäviin ehtoihin aiheellista 
mukauttaa täydentävien ehtojen 
soveltamisalaa ja määritellä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus, johon sisältyvät 
direktiivin 80/68/ETY 4 ja 5 artiklan 
vaatimukset.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 158
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille,
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen.
Kaikkien tilojen olisi noudatettava 
täydentäviä ehtoja, vaikkakin 
maksajavirastot voivat määrittää 
pientiloille, joiden riskitaso on alhaisempi 
niiden pienemmän pinta-alan takia, 
asianmukaiset riskitekijät.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien tilojen olisi noudatettava täydentäviä ehtoja. Esimerkiksi lakisääteiset 
hoitovaatimukset perustuvat EU:n lainsäädäntöön, ja niitä sovelletaan poikkeuksetta kaikkiin.
Jos alueet, joihin kohdistuu vakavia ympäristöriskejä vesivarojen ja maaperän huonon 
hallinnan takia, vapautettaisiin ehdoista, ympäristö pilaantuisi entisestään. Myös 
maisemallisten piirteiden suojelu maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan 
toimenpidevaatimuksen yhteydessä on tärkeää pientilojen maisemissa ja järjestelmissä. 
Pientilallisiin pätevät löyhemmät ympäristöystävällisemmäksi muuttamista koskevat säännöt, 
sillä vuoroviljelyn/monipuolistamisen kynnysarvot perustuvat pinta-alaan.

Tarkistus 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen.
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mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

Or. en

Tarkistus 160
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen.
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Perustelu

Pientilallisia ei saisi vapauttaa täydentävien ehtojen noudattamisesta kilpailukykyyn ja 
johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 161
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen.
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Perustelu

Säännös on ristiriitainen, sillä yksinkertaistamisen nimissä pientuottajat vapautetaan 
täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän soveltamisesta (erityisesti 
tarkastusten/seuraamusten soveltamisesta), mutta samalla heiltä kuitenkin edellytetään 
maatalouden alakohtaisten säädösten säännösten noudattamista.

Tarkistus 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen.
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lainsäädännön nojalla.

Or. en

Perustelu

Kaikkien viljelijöiden on parannettava ympäristötehokkuuttaan. Tästä syystä sellaisia 
vaatimuksia kuin vesivarojen ja maaperän hallinta sekä maisemallisten piirteiden suojelu 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan toimenpidevaatimuksen yhteydessä olisi 
noudatettava tilan koosta riippumatta. Muuten saattaisi syntyä kielteisiä 
ympäristövaikutuksia erityisesti niiden viljelijöiden tapauksessa, joilla on vähän pinta-alaa 
mutta hyvin intensiivinen tuotanto, taikka alueilla, joille on keskittynyt paljon pientilallisia.

Tarkistus 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty.
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, riskeihin 
perustuvia, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Tällaiset seuraamukset eivät saisi vaikuttaa 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
muiden säännösten nojalla vahvistaviin 
seuraamuksiin. Yhtenäisyyden vuoksi on 
syytä yhdistää asiaa koskevat unionin 
säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty.
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja heille olisi 
määrättävä täydentäviin ehtoihin liittyviä 
seuraamuksia ainoastaan, jos he rikkovat 
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kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

vakavasti lakisääteisiä hoitovaatimuksia. 
Näiden viljelijöiden erityiskohtelu 
täydentävien ehtojen osalta ei kuitenkaan 
saisi vaikuttaa sovellettavien alakohtaisen 
lainsäädännön säännösten noudattamista 
koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla yhteisestä 
maatalouspolitiikasta riippumattomien 
tarkastusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 164
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty.
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty.
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
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seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla. Täydentävien 
ehtojen noudattamista koskeviin 
tarkastuksiin liittyvistä vähäisistä 
tahattomista rikkomuksista ei pitäisi 
määrätä seuraamusta, vaan sen sijaan 
olisi annettava varoitus ja noudattamista 
olisi seurattava uudessa tarkastuksessa.

Or. en

Tarkistus 165
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuosittain täydentävien ehtojen ja 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevien toimien täytäntöönpanosta ja 
tuloksista Euroopan komissiolle, jonka 
puolestaan olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille vuosittain selvitys, jossa 
arvioidaan niiden toimien tehokkuutta, 
jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
edistääkseen elintarvikkeiden 
tuotantojärjestelmien pitkän aikavälin 
kestävyyttä.

Or. en

Tarkistus 166
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuosittain täydentävien ehtojen ja 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevien toimien täytäntöönpanosta ja 
tuloksista. Euroopan komissio toimittaa 
jäsenvaltioita saamiensa raporttien 
perusteella Euroopan parlamentille 
vuosittain selvityksen, jossa arvioidaan 
näiden toimien vaikutusta 
maataloustuotantoon sekä niiden 
ympäristövaikutusta jäsenvaltioissa. 

Or. en

Perustelu

Koska ympäristöystävällisemmäksi muuttaminen on uusi huomioon otettava osatekijä 
täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen yhteydessä, on tarkoituksenmukaista, että komission 
olisi tarkistettava niiden yhdenmukaisuutta ja annettava Euroopan parlamentille palautetta 
tästä. Tämä vastaa 96 artiklan 3 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 167
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle 
jättämistä, kun kyseinen määrä on alle 
100 euroa, toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen olisi seuraavana 
vuonna tarkistettava tuensaajia koskevan 
otoksen osalta, että todettu vaatimusten 

Poistetaan.
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noudattamatta jättäminen on korjattu.

Or. pl

Perustelu

Säännöksen poistaminen yksinkertaistaa huomattavasti jäsenvaltioiden käyttämiä 
hallinnollisia menetelmiä ja vähentää talousarviomenoja. 

Tarkistus 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu.

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu. Jäsenvaltiot voivat myös perustaa 
varojärjestelmän, jota sovelletaan muihin 
kuin vakaviin noudattamatta jättämisiin, 
kun kyseessä on ensimmäinen kerta, jotta 
täydentäviä ehtoja koskevalle 
järjestelmälle saataisiin parempi 
hyväksyntä maatalousyhteisöissä ja 
viljelijät saataisiin paremmin mukaan 
vaatimusten täytäntöönpanoon. Varoitus 
lähetettäisiin kirjeenä, joka edellyttäisi 
asianomaiselta tuensaajalta korjaavia 
toimia, jotka jäsenvaltio tarkastaa 
seuraavana vuonna. 

Or. en
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Tarkistus 169
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Kansallisia valuuttoja koskevaan 
euron valuuttakurssiin saattaa tulla 
muutoksia toimen toteuttamisen aikana. 
Sen vuoksi kyseessä oleviin määriin 
sovellettava valuuttakurssi olisi määrättävä 
ottaen huomioon määräytymisperuste, jolla 
toimen taloudellinen tavoite saavutetaan. 
Käytettävän valuuttakurssin on siis oltava 
sen päivän kurssi, jolta määräytymisperuste 
otetaan huomioon. On tarpeen täsmentää 
kyseinen määräytymisperuste tai jättää se
käyttämättä ottaen huomioon tietyt 
perusteet ja erityisesti valuuttamuutosten 
nopeus. Kyseiset säännöt vahvistetaan 
maatalouden euromääräisestä 
valuuttajärjestelmästä 15 päivänä 
joulukuuta 1998 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2799/98, ja niillä 
täydennetään asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 vastaavia säännöksiä. 
Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asiaa 
koskevat säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 2799/98 olisi 
kumottava.

(65) Kansallisia valuuttoja koskevaan 
euron valuuttakurssiin saattaa tulla 
muutoksia toimen toteuttamisen aikana. 
Sen vuoksi kyseessä oleviin määriin 
sovellettava valuuttakurssi olisi määrättävä 
ottaen huomioon määräytymisperuste, jolla 
toimen taloudellinen tavoite saavutetaan. 
Käytettävän valuuttakurssin on siis oltava 
sen päivän kurssi, jolta määräytymisperuste 
otetaan huomioon. On tarpeen täsmentää 
kyseinen määräytymisperuste tai jättää se 
käyttämättä ottaen huomioon tietyt 
perusteet ja erityisesti valuuttamuutosten 
nopeus. Kyseiset säännöt, joista voidaan 
poiketa tässä asetuksessa, vahvistetaan 
maatalouden euromääräisestä 
valuuttajärjestelmästä 15 päivänä 
joulukuuta 1998 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2799/98, ja niillä 
täydennetään asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 vastaavia säännöksiä. 
Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asiaa 
koskevat säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 2799/98 olisi 
kumottava.

Or. en

Tarkistus 170
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(65 a) Jäsenvaltiot voivat 
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poikkeuksellisesti muuntaa euroina 
ilmaistun tuen määrän kansalliseksi 
valuutaksi jäsenvaltion kansallisen 
keskuspankin [tai Euroopan 
keskuspankin] ennen sen vuoden, jonka 
osalta tuki myönnetään, lokakuun 
1 päivää vahvistamien viiden 
viimeisimmän vaihtokurssin keskiarvon 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaihtokurssien soveltamisessa olisi sallittava enemmän joustavuutta.

Tarkistus 171
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 
seurattava ja se olisi arvioitava 
toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 
tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 
olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, 
ja komission olisi arvioitava yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 
politiikan tavoitteisiin. Komission olisi 
luotava yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys varmistaen muun muassa se, 
että asiaa koskevat tiedot, myös 
jäsenvaltioilta saatavat tiedot, ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan. Näin 
tehdessään sen olisi otettava huomioon 
tiedon tarpeet sekä mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat. Komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
"Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio – Osa II" todetaan, että 

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 
seurattava ja se olisi arvioitava 
toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 
tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 
olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, 
ja komission olisi arvioitava yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 
politiikan tavoitteisiin. Komission olisi 
luotava yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys varmistaen muun muassa se, 
että asiaa koskevat tiedot, myös 
jäsenvaltioilta saatavat tiedot, ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan. Näin 
tehdessään sen olisi otettava huomioon 
tiedon tarpeet sekä mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat ja 
käytettävä mahdollisuuksien mukaan 
olemassa olevia tietolähteitä. Toisen 
pilarin valvonta- ja arviointikehystä ei 
voida soveltaa ensimmäisessä pilarissa 
erityisesti siksi, että ensimmäisessä 
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ilmastoasioihin liittyvien menojen osuus 
unionin talousarviosta nousee 
todennäköisesti vähintään 20 prosenttiin, 
mihin vaikuttavat myös eri politiikan 
aloilta tulevat rahoitusosuudet. Komission 
olisi sen vuoksi voitava arvioida yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa annettavan 
unionin tuen vaikutuksia 
ilmastotavoitteiden kannalta.

pilarissa on mahdollista luoda 
kohdennetusti synergiavaikutuksia, sillä 
toimet ovat luonteeltaan verrattain 
samanlaisia. Tämä olisi otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon. 
Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle "Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio – Osa II" todetaan, että 
ilmastoasioihin liittyvien menojen osuus 
unionin talousarviosta nousee 
todennäköisesti vähintään 20 prosenttiin, 
mihin vaikuttavat myös eri politiikan 
aloilta tulevat rahoitusosuudet. Komission 
olisi sen vuoksi voitava arvioida yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa annettavan 
unionin tuen vaikutuksia
ilmastotavoitteiden kannalta.

Or. de

Tarkistus 172
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(68 a) Kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti YMP:n, joka "ei saa aiheuttaa 
haittaa", täytäntöönpanoa olisi seurattava 
ja arvioitava säännöllisesti sen osalta, 
miten edellä mainittu vaikuttaa 
kehitysmaiden ja erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden elintarvikkeiden 
tuotantokapasiteettiin ja 
elintarviketurvaan pitkällä aikavälillä.

Or. en
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Tarkistus 173
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Yhdistetyissä asioissa C-92/09 ja 
93/09 antamassa tuomiossa Euroopan 
unionin tuomioistuin totesi pätemättömiksi 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 säännökset, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden velvoitetta 
julkaista luonnollisten henkilöiden, jotka 
ovat Euroopan maatalousrahastojen 
tuensaajia, tietoja. Koska on luonnollisten 
henkilöiden etu, että heidän 
henkilötietojaan suojataan, ja niiden 
erilaisten tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi, jotka ovat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä Euroopan maatalouden 
tukirahaston (maataloustukirahaston) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen 
julkaisemisen osalta annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 259/2008 säädetyn 
rahastojen tuensaajia koskevien tietojen 
julkaisemista koskevan velvoitteen 
taustalla, kyseistä asetusta on muutettu, 
jotta voitiin säätää nimenomaisesti, ettei 
kyseistä velvoitetta sovelleta luonnollisiin 
henkilöihin. Kun Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antavat uudet säännöt ottaen 
huomioon tuomioistuimen esittämän 
vastalauseen, olisi ensin laadittava 
seikkaperäinen analyysi ja arvio, jotta 
löydettäisiin soveltuvin tapa sovittaa
yhteen henkilötietojen suojaa koskeva 
tuensaajien oikeus ja tarvittava avoimuus.
Niin kauan kuin tätä analyysiä ja arviota 
ei ole tehty, olisi pidettävä voimassa 
nykyiset Euroopan maatalousrahastojen 
tuensaajia koskevien tietojen 
julkaisemista koskevat säännökset.

(70) Yhdistetyissä asioissa C-92/09 ja 
93/09 antamassa tuomiossa Euroopan 
unionin tuomioistuin totesi pätemättömiksi 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 säännökset, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden velvoitetta 
julkaista luonnollisten henkilöiden, jotka 
ovat Euroopan maatalousrahastojen 
tuensaajia, tietoja. Koska on luonnollisten 
henkilöiden etu, että heidän 
henkilötietojaan suojataan, ja niiden 
erilaisten tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi, jotka ovat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä Euroopan maatalouden 
tukirahaston (maataloustukirahaston) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen 
julkaisemisen osalta annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 259/2008 säädetyn 
rahastojen tuensaajia koskevien tietojen 
julkaisemista koskevan velvoitteen 
taustalla, kyseistä asetusta on muutettu, 
jotta voitiin säätää nimenomaisesti, ettei 
kyseistä velvoitetta sovelleta luonnollisiin 
henkilöihin. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi annettava tuomioistuimen 
esittämän vastalauseen huomioon ottaen 
uudet säännöt, joissa sovitetaan yhteen 
henkilötietojen suojaa koskeva tuensaajien 
oikeus ja tarvittava avoimuus Euroopan 
unionin määrärahojen käytössä.
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Or. en

Perustelu

Veronmaksajilla on oikeus tietää, miten julkiset varat käytetään. Tämän vuoksi YMP:n 
avoimuuden lisääminen on keskeisen tärkeää, ja se toimii tehokkaana turvatoimena, jolla 
torjutaan tehokkaasti EU:n varojen tuhlausta, petoksia ja väärinkäytöksiä. 

Tarkistus 174
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'edistyneillä kestävillä 
maatalousjärjestelmillä' tarkoitetaan 
maatalousjärjestelmiä, joiden käytännöt 
ulottuvat lähtökohtana pidettäviä 
täydentäviä ehtoja laajemmalle ja jotka 
kehittyvät jatkuvasti ravinnekierron, 
veden kiertokulun ja energiavirtojen 
hallinnan parantamiseksi, jotta voitaisiin 
vähentää ympäristölle aiheutuvaa 
vahinkoa ja uusiutumattomien 
energialähteiden tuhlausta ja säilyttää 
tuotantojärjestelmässä viljelykasvien, 
eläinten ja luonnon rikas monipuolisuus;

Or. en

Tarkistus 175
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'kestämättömillä maatalousjärjestelmillä' 
tarkoitetaan sellaisia viljely- ja 
eläintuotantokäytäntöjä, joihin sisältyy 
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riski, että täydentäviä ehtoja koskevia 
sääntöjä ei noudateta – tai että niitä 
rikotaan järjestelmällisesti – ympäristön, 
kansanterveyden sekä eläinten ja kasvien 
terveyden aloilla seuraavista syistä: 
puutteellinen ravinteiden hallinta ja siitä 
johtuva veden pilaantuminen, liian suuri 
eläintiheys käytettävissä oleviin 
hehtaareihin nähden, suuri riippuvuus 
energian, veden, biosidien ja ravinteiden 
ulkopuolisista tuotantopanoksista;

Or. en

Tarkistus 176
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'luonnonarvoltaan merkittävällä 
maataloustuotannolla' tarkoitetaan 
maatalousjärjestelmiä, jotka sisältävät 
maataloustoiminnan ja maatalousmaan ja 
joiden erityispiirteiden perusteella 
voidaan odottaa, että ne tukevat runsasta 
luonnon monimuotoisuutta tai 
suojeluarvoltaan merkittäviä lajeja ja 
elinympäristöjä. Näille järjestelmille on 
ominaista muut kuin voimaperäiset 
tuotantoalueet, ja niillä kasvaa runsaasti 
luonnollista tai osittain luonnollista 
kasvillisuutta. Niille voi olla ominaista 
myös monimuotoinen maanpeite.

Or. en

Tarkistus 177
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'muilla kuin kemiallisilla menetelmillä' 
tarkoitetaan kasvinsuojelussa ja 
tuholaistorjunnassa torjunta-aineiden 
sijaan käytettäviä vaihtoehtoisia 
menetelmiä, jotka perustuvat direktiivin 
2009/128/EY liitteessä III olevassa 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
viljelytekniikoihin, tai fysikaalisia, 
mekaanisia tai biologisia 
tuholaistorjunnan menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 178
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tilan merkittävän osan pakkolunastus, 
jos kyseinen pakkolunastus ei ollut 
ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä.

(f) koko tilan tai sen osan pakkolunastus, 
jos kyseinen pakkolunastus ei ollut 
ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä, 
tai maan takaisinotto omistajan toimesta.

Or. fr

Tarkistus 179
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'alakohtaisella 
maatalouslainsäädännöllä' tarkoitetaan 
perussopimuksen 43 artiklan nojalla 



PE492.777v02-00 58/183 AM\910033FI.doc

FI

yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
hyväksyttyjä säädöksiä sekä soveltuvin 
osin niiden nojalla mahdollisesti 
annettuja delegoituja tai 
täytäntöönpanosäädöksiä;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi 'alakohtaisen maatalouslainsäädännön' määritelmä olisi 
sisällytettävä säädöstekstiin.

Tarkistus 180
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta voidaan rahoittaa 
suoraan komission aloitteesta ja/tai 
komission lukuun yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja
seurantatoimia, hallinnollisen ja teknisen 
avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat

Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta voidaan rahoittaa 
suoraan komission aloitteesta ja/tai 
komission lukuun samoin kuin 
jäsenvaltioiden aloitteesta yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimia, hallinnollisen ja teknisen 
avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat

Or. it

Tarkistus 181
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta voidaan rahoittaa 
suoraan komission aloitteesta ja/tai 

Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta voidaan rahoittaa 
suoraan komission aloitteesta ja/tai 
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komission lukuun yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimia, hallinnollisen ja teknisen 
avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat

komission lukuun samoin kuin 
jäsenvaltioiden aloitteesta yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimia, hallinnollisen ja teknisen 
avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat

Or. it

Tarkistus 182
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat
yhdessä kaikkien 4 artiklan 1 kohdassa ja
5 artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta.

Or. de

Perustelu

Jos maksajavirasto on hyväksytty, molempien pilareiden hallinnolliset tehtävät kuuluvat sille. 
Nykyiset järjestelyt eivät ole tehostaneet tukijärjestelmää. 

Tarkistus 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 184
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten tehtävien täytäntöönpano 
voidaan tukien maksua lukuun ottamatta
siirtää toiselle.

Näiden tehtävien täytäntöönpano voidaan 
siirtää toiselle.

Or. en

Perustelu

Tukien maksu olisi voitava siirtää toiselle edellyttäen, että kokonaisvastuu tehtävistä säilyy 
siitä vastaavalla elimellä tai viranomaisella.
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Tarkistus 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustuslakinsa 
säännökset huomioon ottaen rajoitettava 
hyväksyttyjen maksajavirastojensa määrä
yhteen jäsenvaltiota tai tarvittaessa 
aluetta kohden. Jos jäsenvaltio vahvistaa 
maksajaviraston aluetasolla, sen on 
kuitenkin lisäksi hyväksyttävä kansallisen 
tason maksajavirasto sellaisia 
tukijärjestelmiä varten, joita niiden 
luonteen mukaisesti on hallinnoitava 
kansallisella tasolla.

Kunkin jäsenvaltion on perustuslakinsa 
säännökset huomioon ottaen rajoitettava 
hyväksyttyjen maksajavirastojensa määrä
siihen vähimmäismäärään, mikä on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 4 ja 
5 artiklassa tarkoitetutut menot voidaan 
toteuttaa hallinnon ja tilinpidon kannalta 
moitteettomasti. 

Or. fr

Tarkistus 187
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta mitattavissa olevien 
suoritusarvojen perusteella, tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta;

Or. de
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Perustelu

Viittaus moitteettoman varainhoidon periaatteeseen olisi poistettava, sillä kyseisestä asiasta 
on keskusteltava varainhoitoasetuksen tarkistamisen yhteydessä.

Tarkistus 188
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta;

Or. de

Perustelu

Varainhoitoasetuksessa ei säädetä vaatimuksesta, että todentamisviranomaisen olisi 
arvioitava moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamista. Tässäkään asetuksessa ei 
siis pitäisi vaatia sitä. 

Tarkistus 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta
toiminnasta, tilien perustana olevien 
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toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta;

Or. es

Perustelu

Tämän uuden vaatimuksen sisällyttäminen tarkastuslausumaan merkitsee sitä, että 
maksajaviranomaiselle asetetaan raskaampi hallinnollinen taakka. Vaatimus olisi joko 
poistettava kokonaan tai menetelmiä olisi yksinkertaistettava mahdollisimman paljon.

Tarkistus 190
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos maksajavirastoja hyväksytään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
nimettävä elin, jäljempänä
'koordinointielin', jolle se antaa tehtäväksi

Jos maksajavirastoja hyväksytään
jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen 
vuoksi enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
nimettävä elin, jäljempänä
'koordinointielin', jolle se antaa tehtäväksi

Or. de

Tarkistus 191
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varmistaa, että yleisluonteisten 
puutteiden korjaamiseksi toteutetaan 
korjaavia toimenpiteitä ja että komissiolle
tiedotetaan jatkotoimista;

(c) tapauksen mukaan toteuttaa tai 
koordinoida toimenpiteitä yleisluonteisten 
puutteiden korjaamiseksi ja toimittaa
komissiolle tietoja jatkotoimista;

Or. de
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Tarkistus 192
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varmistaa, että yleisluonteisten 
puutteiden korjaamiseksi toteutetaan 
korjaavia toimenpiteitä ja että komissiolle
tiedotetaan jatkotoimista;

(c) tapauksen mukaan toteuttaa tai 
koordinoida toimenpiteitä yleisluonteisten 
puutteiden korjaamiseksi ja toimittaa
komissiolle tietoja jatkotoimista;

Or. en

Perustelu

Muutoksilla pyritään tarkentamaan kuvausta koordinointielimen tehtävästä tässä tilanteessa.

Tarkistus 193
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa 
se.

(d) edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista.

Or. en

Perustelu

Muutoksilla pyritään tarkentamaan kuvausta koordinointielimen tehtävästä tässä tilanteessa.

Tarkistus 194
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos maksajavirastoja hyväksytään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on
nimettävä elin, jäljempänä
'koordinointielin', jolle se antaa tehtäväksi

Jos maksajavirastoja hyväksytään
jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen 
vuoksi enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on
valittava elin, jäljempänä 'koordinointielin', 
jolle se antaa tehtäväksi

Or. en

Tarkistus 195
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteensovittamisesta vastaavien 
viranomaisten hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset sekä hyväksynnän 
myöntämis- ja peruutusmenettelyn 
säännöt.

Poistetaan.

Or. lv

Tarkistus 196
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) julkiseen interventioon liittyvät 
maksajavirastojen velvoitteet ja hallinto-
ja valvontavastuiden sisältö;

Or. de

Tarkistus 197
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) koordinointielimen toiminta ja 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tietojen 
toimittaminen komissiolle.

Or. de

Tarkistus 198
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat

Poistetaan.

(a) julkiseen interventioon liittyviä 
maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto-
ja valvontavastuiden sisältöä;
(b) koordinointielimen toimintaa ja 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tietojen 
ilmoittamista komissiolle.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 199
Alfreds Rubiks
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Todentamisviranomaiset

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.
Se on toiminnassaan riippumaton sekä 
asianomaisesta maksajavirastosta että 
viraston hyväksyneestä viranomaisesta.
2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, 
niiden erityistehtävistä tarkastukset 
mukaan luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. lv

Tarkistus 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa.

Or. es

Perustelu

Asetuksen mahdollisesti aiheuttama työmäärä sekä tämän kustannushyötysuhde aiheuttavat 
huolta. Asiakirjaan olisi sisällytettävä yksityiskohtaisia tietoja, joiden perusteella voitaisiin 
arvioida syntyvä työmäärä. Tätä kysymystä ei käsitellä komission ehdotuksessa.

Tarkistus 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tarkastussuositusten 
mukaisesti laaditun lausunnon 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.
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Or. en

Perustelu

Koska elimillä ei ole mitään ohjeistusta lausuntojen laadintaan, lausuntojen laatiminen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen vaatimusten mukaisesti antaisi jäsenvaltioille selkeän kuvan, 
miten se olisi tehtävä ja lisäisi prosessin yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 202
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on yksinomaan 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
kansainvälisesti tunnustettujen 
tarkastussuositusten mukaisesti laaditun 
lausunnon tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Lausunnosta on 
käytävä ilmi, onko 7 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti annetun 
vahvistuslausuman yhteydessä esitetyt 
huomautukset asetettu kyseenalaisiksi.

Or. de

Perustelu

Todentamisviranomaiselle asetettavien vaatimusten on oltava erittäin selviä. Julkisen 
tarkastuselimen nimeämiseen ei välttämättä sovelleta julkisen hankintamenettelyn sääntöjä.

Tarkistus 203
Sandra Kalniete
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa sekä moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamista koskevasta 
hallinnollisesta vahvistuslausumasta.

Or. en

Tarkistus 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, 
sisäisten valvontajärjestelmien
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion
valitsema julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa riskeihin 
perustuvien tarkastusten jälkeen ja ottaen 
huomion jäsenvaltion aiemmat tulokset 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tarkastussuositusten mukaisesti laaditun
lausunnon tilinpäätöstietojen
täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja 
todenperäisyydestä, käyttöön otettujen
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Lausunnosta on 
käytävä ilmi muun muassa, epäilläänkö 
7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa hallinnollisessa 
vahvistuslausumassa esitettyjä 
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näkemyksiä.

Or. en

Tarkistus 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa sekä moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamista koskevasta 
hallinnollisesta vahvistuslausumasta.

Or. fr

Tarkistus 206
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa sekä moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamista koskevasta 
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moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

hallinnollisesta vahvistuslausumasta.

Or. sk

Tarkistus 207
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta.

Or. de

Perustelu

Varainhoitoasetuksessa ei säädetä vaatimuksesta, että todentamisviranomaisen olisi 
arvioitava moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamista. 

Tarkistus 208
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suhteellisuusperiaatteen ja 
hallinnollisen taakan vähentämistä 
koskevan periaatteen noudattamiseksi 
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todentamisviranomaisen on
(a) sisällytettävä tarkastuksiin 
mahdollisimman paljon näytteitä ja 
maksimoitava toimien tarkastusten 
tehokkuus, paikan päällä tehtävät 
tarkastukset mukaan luettuina; ja
(b) valittava testaukseen mahdollisimman 
pieni perusjoukko ja toimien määrä, jotta 
voidaan varmistaa vaadittu varmuustaso.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä pyritään keventämään tämän artiklan täytäntöönpanosta aiheutuvaa 
hallinnollista taakkaa ja taloudellista vaikutusta.

Tarkistus 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä tarkastukset mukaan 
luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä yhden yhdennetyn 
otoksen perusteella tehtävät tarkastukset 
mukaan luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan vähentää tarkastuksista vastaavien elinten rasitus minimiin, 
tarkastusmenetelmän olisi perustuttava yhteen yhdennettyyn otokseen. 
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Tarkistus 210
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä tarkastukset mukaan 
luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta ja
niiden erityistehtävistä, tarkastukset 
mukaan luettuina. 

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös. Tästä syystä säännös jaetaan osiin.

Tarkistus 211
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä tarkastukset mukaan 
luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä yhden yhdennetyn 
otoksen perusteella tehtävät tarkastukset 
mukaan luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan vähentää tarkastuksista vastaavien elinten, maksajavirastojen ja viljelijöiden 
rasitus minimiin, tarkastusmenetelmän olisi perustuttava yhteen yhdennettyyn otokseen. 

Tarkistus 212
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todistuksista ja kertomuksista 
oheisasiakirjoineen, jotka 
todentamisviranomaisten on laadittava. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja
tilanhoitoa koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä.

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä, 
tilanhoitoa ja tilojen riskinhallintaa
koskevaa neuvontaa, jäljempänä
'maatilojen neuvontajärjestelmä', ja jota 
hoitaa yksi tai useampi nimetty elin ja joka 
hyväksytään komission delegoiduilla 
säädöksillä 111 artiklan mukaisesti 
vahvistamien vähimmäisvaatimusten 
perusteella. Nimetyt elimet voivat olla 
julkisia tai yksityisiä.



PE492.777v02-00 76/183 AM\910033FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 214
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) VI osaston I luvussa tarkoitetut 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa
koskevat toimenpidevaatimukset;

(a) VI osaston I luvussa tarkoitetuista 
lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa
koskevista toimenpidevaatimuksista 
johtuvat velvoitteet tilatasolla;

Or. en

Tarkistus 215
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisat maatalouskäytännöt, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa sekä 
maatalousmaan säilyttäminen asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 216
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) tiedottaminen toimijaryhmien 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston yhteydessä toteuttamista 
toimista, erityisesti innovointiin 
kohdennetuista toimista;

Or. en

Tarkistus 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat räätälöidä maatalouden neuvontapalvelun omiin oloihinsa 
sopivaksi, 2 kohdan c alakohdan vaatimukset olisi siirrettävä 3 kohtaan.

Tarkistus 218
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

Poistetaan.
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muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Or. en

Tarkistus 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Olisi täsmennettävä, mitä nämä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen liittyvät toimet ovat ja mitä taloudellisen toiminnan 
kestävää kehittämistä koskevalla neuvonnalla tarkoitetaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
3 kohdassa tarkoitettu pakollinen neuvontajärjestelmä muutetaan vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 220
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

Poistetaan.



AM\910033FI.doc 79/183 PE492.777v02-00

FI

muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Or. en

Tarkistus 221
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 

Poistetaan.
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asetuksen liitteessä I;

Or. es

Tarkistus 223
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun sekä
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin, ainakin siltä osin kuin niistä 
säädetään tämän asetuksen liitteessä I;

(c) ainakin vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
tehokkaaseen ravinnekiertoon, maaperän 
terveyteen, eläin- ja kasvitauteihin ja 
innovointiin, siltä osin kuin niistä 
säädetään tämän asetuksen liitteessä I;

Or. en

Tarkistus 224
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklassa vahvistetut maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimet;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimista toisen pilarin 
yhteydessä. Tämän vuoksi maatilojen neuvontajärjestelmällä olisi tuettava viljelijöitä 
valitsemaan tämä vaihtoehto. Toimenpiteen ja sen hyötyjen edistäminen edesauttaa myös sitä, 
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että viljelijät ryhtyvät käyttämään sitä, ja auttaa näin kestävien maatalousjärjestelmien 
luomisessa.

Tarkistus 225
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklassa vahvistetut maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimet;

Or. en

Tarkistus 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklassa vahvistetut maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimet;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimista toisen pilarin 
yhteydessä. Tämän vuoksi maatilojen neuvontajärjestelmällä olisi tuettava viljelijöitä 
valitsemaan tämä vaihtoehto. Toimenpiteen edistäminen edesauttaa myös sitä, että viljelijät 
ryhtyvät käyttämään sitä, ja auttaa näin kestävämpien maatalousjärjestelmien luomisessa.

Tarkistus 227
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c b) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemien pientilojen 
ympäristötehokkuus ja kestävä kehitys;

Or. en

Tarkistus 228
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) integroitua torjuntaa ja muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen käyttöä 
koskeva neuvonta; 

Or. en

Perustelu

'Muilla kuin kemiallisilla menetelmillä' tarkoitetaan kasvinsuojelussa ja tuholaistorjunnassa 
torjunta-aineiden sijaan käytettäviä vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka perustuvat direktiivin 
2009/128/EY liitteessä III olevassa 1 kohdassa tarkoitettuihin viljelytekniikoihin, tai 
fysikaalisia, mekaanisia tai biologisia tuholaistorjunnan menetelmiä.

Tarkistus 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 

Poistetaan.
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tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Or. es

Perustelu

Olisi täsmennettävä, mitä nämä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen liittyvät toimet ovat ja mitä taloudellisen toiminnan 
kestävää kehittämistä koskevalla neuvonnalla tarkoitetaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
3 kohdassa tarkoitettu pakollinen neuvontajärjestelmä muutetaan vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat räätälöidä maatalouden neuvontapalvelun omiin oloihinsa 
sopivaksi, 2 kohdan d alakohdan vaatimukset olisi siirrettävä 3 kohtaan.

Tarkistus 231
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 

Poistetaan.
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N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Or. en

Tarkistus 232
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 233
George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Taloudellisen neuvonnan saantimahdollisuuksissa ei saisi olla syrjintää sen perusteella, onko 
kyseessä pientila vai muu tila.
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Tarkistus 234
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 235
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 237
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 238
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan
ympäristötehokkuus ja kestävä kehitys 
siten kuin jäsenvaltiot ovat sen 
määritelleet, ainakin asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
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tilojen osalta.

Or. en

Tarkistus 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan
ympäristötehokkuus ja kestävä kehitys 
siten kuin jäsenvaltiot ovat sen 
määritelleet, ainakin asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
tilojen osalta.

Or. en

Tarkistus 240
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kirjanpitoon, yrittäjyyteen ja 
taloudellisten resurssien kestävään 
hallintaan liittyvien periaatteiden 
edistäminen ja täytäntöönpano.

Or. pl

Tarkistus 241
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta



PE492.777v02-00 88/183 AM\910033FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetut vaatimukset 
täyttävän luonnonmukaisen maatalouden 
sekä jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen ympäristötehokkuus ja kestävä 
kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen luonnonmukaiseen viljelyyn on sitoumus, joka usein edellyttää uuden tietämyksen 
ja asiantuntemuksen hankkimista. Tämän vuoksi luonnonmukaista maataloutta koskevat 
toimet olisi nimenomaisesti mainiten sisällytettävä maatilojen neuvontajärjestelmiin kaikissa 
jäsenvaltioissa ainakin luonnonmukaista maataloutta koskevassa asetuksessa (EY) N:o
834/2007 tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti (sillä jotkut luonnonmukaista 
maataloutta koskevat vähimmäisvaatimukset menevät tätä pidemmälle).

Tarkistus 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemien pientilojen 
ympäristötehokkuus ja kestävä 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)



AM\910033FI.doc 89/183 PE492.777v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(d a) asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemien pientilojen 
ympäristötehokkuus ja kestävä 
kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen luonnonmukaiseen viljelyyn on sitoumus, joka usein edellyttää uuden tietämyksen 
ja asiantuntemuksen hankkimista ja vaikuttaa samalla myönteisesti ympäristöön. Tämän 
vuoksi luonnonmukaista maataloutta koskevat toimet olisi nimenomaisesti mainiten 
sisällytettävä maatilojen neuvontajärjestelmiin kaikissa jäsenvaltioissa ainakin 
luonnonmukaista maataloutta koskevassa asetuksessa (EY) N:o 834/2007 tarkoitettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 244
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklassa vahvistetut maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimet;

Or. en

Tarkistus 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vaihtoehdot, jotka viljelijöillä on 
käytettävissään taloudellisten ja 
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ympäristöriskien tehokkaaseen 
hallintaan.

Or. en

Tarkistus 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan
kestävän kehittämisen;

(a) jäsenvaltioiden määrittelemien pienten 
maatilojen, asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
maatilojen ja muiden tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävän kehittämisen;

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat räätälöidä maatalouden neuvontapalvelun omiin oloihinsa 
sopivaksi, 2 kohdan d alakohdan vaatimukset olisi siirrettävä 3 kohtaan.

Tarkistus 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan
kestävän kehittämisen;

(a) jäsenvaltioiden määrittelemien pienten 
maatilojen, asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
maatilojen ja muiden tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävän kehittämisen;

Or. en
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Tarkistus 248
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) jäsenvaltioiden määrittelemien pienten 
maatilojen, asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
maatilojen ja muiden tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävän kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen, mukaan lukien maatilojen 
nykyaikaistaminen, kilpailukyvyn 
parantaminen, alakohtainen 
yhdentäminen, innovaatio ja 
markkinasuuntautuneisuus;

Or. en

Tarkistus 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;
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kestävän kehittämisen;

Or. es

Perustelu

Olisi täsmennettävä, mitä nämä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen liittyvät toimet ovat ja mitä taloudellisen toiminnan 
kestävää kehittämistä koskevalla neuvonnalla tarkoitetaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
3 kohdassa tarkoitettu pakollinen neuvontajärjestelmä muutetaan vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 251
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 252
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 253
Spyros Danellis
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen ympäristötehokkuuden 
ja taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. es

Perustelu

Tilojen taloudellisen toiminnan kestävä kehittäminen on tehtävä vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 255
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. en
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Tarkistus 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a) muun kuin 2 kohdan c ja d alakohdassa
tarkoitetun tilojen ympäristötehokkuuden 
ja taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 257
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) maatilatoiminnan muutosten 
edistämisen ja niiden taloudellisen 
toiminnan monipuolistamisen erityisesti 
matkailuun sekä metsämaan 
muodostamisen ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
perustamisen;

Or. pl

Tarkistus 258
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) riskinhallinnan ja asianmukaisten 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
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käyttöönoton luonnononnettomuuksien, 
katastrofien sekä eläin- ja kasvitautien 
torjumiseksi;

Or. pl

Tarkistus 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tämän asetuksen liitteessä I olevat 
vähimmäisvaatimukset tai -toimet 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen mukautumisen, 
luonnon monimuotoisuuden, vesien 
suojelun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamisen sekä innovoinnin alalla.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat räätälöidä maatalouden neuvontapalvelun omiin oloihinsa 
sopivaksi, 2 kohdan c alakohdan vaatimukset olisi siirrettävä 3 kohtaan.

Tarkistus 260
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
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asetuksen liitteessä I;

Or. en

Tarkistus 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tämän asetuksen liitteessä I olevat 
vähimmäisvaatimukset tai -toimet 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen mukautumisen, 
luonnon monimuotoisuuden, vesien 
suojelun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamisen sekä innovoinnin alalla.

Or. en

Tarkistus 262
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tämän asetuksen liitteessä I olevat 
vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen sekä maaseudun 
kehittämisasetuksen 18 a artiklassa 
määriteltyyn vihreään kasvuun 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 263
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tämän asetuksen liitteessä I olevat 
vähimmäisvaatimukset tai -toimet 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen mukautumisen, 
luonnon monimuotoisuuden, vesien 
suojelun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamisen sekä innovoinnin alalla.

Or. en

Tarkistus 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, 
vähimmäisedellytyksinä, jotka 
vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I;

Or. es

Perustelu

Olisi täsmennettävä, mitä nämä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen liittyvät toimet ovat ja mitä taloudellisen toiminnan 
kestävää kehittämistä koskevalla neuvonnalla tarkoitetaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
3 kohdassa tarkoitettu pakollinen neuvontajärjestelmä muutetaan vapaaehtoiseksi.
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Tarkistus 265
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun 
sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin 
siltä osin kuin niistä säädetään tämän 
asetuksen liitteessä I;

Or. en

Tarkistus 266
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) pienten tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävä kehitys siten kuin 
jäsenvaltiot ovat sen määritelleet, ainakin 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
tilojen osalta. 

Or. en

Tarkistus 267
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) pienten tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävä kehitys siten kuin 
jäsenvaltiot ovat sen määritelleet, ainakin 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
tilojen osalta.

Or. de

Tarkistus 268
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) pienten tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävä kehitys siten kuin 
jäsenvaltiot ovat sen määritelleet, ainakin 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
tilojen osalta.

Or. en

Tarkistus 269
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) pienten tilojen taloudellisen 
toiminnan kestävä kehitys siten kuin 
jäsenvaltiot ovat sen määritelleet, ainakin 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
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pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
tilojen osalta.

Or. en

Tarkistus 270
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet.

Or. en

Tarkistus 271
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisat maatalouskäytännöt, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa sekä 
maatalousmaan säilyttäminen asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 272
Robert Dušek
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
neuvonta ja valvonta pysyvät erillään 
toisistaan. Tältä osin ja yleisön 
tiedonsaantioikeutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista rajoittamatta
jäsenvaltion on varmistettava, etteivät 
12 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet 
paljasta neuvontatoimintansa yhteydessä 
tietoonsa tulleita henkilökohtaisia tai 
yksityisiä tietoja muille henkilöille kuin 
kyseistä tilaa hoitavalle tuensaajalle, 
lukuun ottamatta niiden toiminnan aikana 
havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai 
sääntöjen rikkomisia, joita erityisesti 
rikostapauksissa koskee unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädetty 
velvoite julkisille viranomaisille 
ilmoittamisesta.

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
neuvonta ja valvonta pysyvät erillään 
toisistaan. Tältä osin ja yleisön 
tiedonsaantioikeutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista rajoittamatta
jäsenvaltion on varmistettava, etteivät 
12 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet 
paljasta neuvontatoimintansa yhteydessä 
tietoonsa tulleita henkilökohtaisia tai 
yksityisiä tietoja muille henkilöille kuin 
kyseistä tilaa hoitavalle tuensaajalle, 
lukuun ottamatta tuen tarjoajaa, 
neuvontajärjestelmän 
valvontaviranomaisia ja niiden toiminnan 
aikana havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai 
sääntöjen rikkomisia koskevia tapauksia, 
joita erityisesti rikostapauksissa koskee 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetty velvoite julkisille viranomaisille 
ilmoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 273
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
neuvonta ja valvonta pysyvät erillään 
toisistaan. Tältä osin ja yleisön 
tiedonsaantioikeutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista rajoittamatta
jäsenvaltion on varmistettava, etteivät 
12 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet 
paljasta neuvontatoimintansa yhteydessä 
tietoonsa tulleita henkilökohtaisia tai 

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
neuvonta ja valvonta pysyvät erillään 
toisistaan. Tältä osin ja yleisön 
tiedonsaantioikeutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista rajoittamatta
jäsenvaltion on varmistettava, etteivät 
12 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet 
paljasta neuvontatoimintansa yhteydessä 
tietoonsa tulleita henkilökohtaisia tai 
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yksityisiä tietoja muille henkilöille kuin 
kyseistä tilaa hoitavalle tuensaajalle, 
lukuun ottamatta niiden toiminnan aikana 
havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai 
sääntöjen rikkomisia, joita erityisesti 
rikostapauksissa koskee unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädetty 
velvoite julkisille viranomaisille 
ilmoittamisesta.

yksityisiä tietoja muille henkilöille kuin 
kyseistä tilaa hoitavalle tuensaajalle, 
lukuun ottamatta tuen tarjoajaa, 
neuvontajärjestelmän 
valvontaviranomaisia ja niiden toiminnan 
aikana havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai 
sääntöjen rikkomisia koskevia tapauksia, 
joita erityisesti rikostapauksissa koskee 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetty velvoite julkisille viranomaisille 
ilmoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään. Etusijalle 
asetetaan myös rajallisin resurssein 
toimivat verkostot, jotka voivat olla
asetuksen (EU) N:o XXXXXX (asetus 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen) 
62 artiklassa tarkoitettuja toimijaryhmiä 
ja jotka innovoinnin alalla toimiessaan 
voivat olla mukana asetuksen (EU) N:o 
XXXXXX (asetus Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen) 53 ja 61 artiklassa 
tarkoitetussa maatalouden tuottavuutta ja 
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kestävyyttä koskevassa eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa. 

Or. fr

Tarkistus 275
George Lyon, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, jotka osallistuvat 
toimiin, jotka lisäävät asetuksen (EU) N:o 
[DP/2012] III osaston 2 luvussa kuvattua 
hiili-, ravinne- ja energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Hiili-, ravinne- ja energiatehokkuutta koskevien "viherryttämistoimien" käyttäminen suorissa 
tuissa olisi kytkettävä siihen, että näitä toimia toteuttavilla viljelijöillä olisi etuuskohtelu 
neuvonnan ja investointien tukemisen yhteydessä, jotta voitaisiin luoda myönteinen itseään 
vahvistava kehityskulku, jota tarvitaan maatalouden resurssitehokkuuden parantamiseksi. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi syrjiä mitään maatilatyyppiä.

Tarkistus 276
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä
puolueettomilla perusteilla

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä
taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja 
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tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

sosiaalisten kriteerien perusteella
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 277
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää, jossa etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään kohtaa.

Tarkistus 278
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla
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Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Komission toimivalta
1. Maatilojen neuvontajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
111 artiklan mukaisesti säännöksistä, 
joiden tarkoituksena on saattaa 
järjestelmä täysin toimintavalmiiksi. 
Kyseiset säännökset voivat koskea 
esimerkiksi perusteita, joiden mukaan 
määräytyy viljelijöiden oikeus käyttää 
järjestelmää.
2. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
maatilojen neuvontajärjestelmän 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 279
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maatilojen neuvontajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
111 artiklan mukaisesti säännöksistä, 
joiden tarkoituksena on saattaa 
järjestelmä täysin toimintavalmiiksi. 
Kyseiset säännökset voivat koskea 
esimerkiksi perusteita, joiden mukaan 
määräytyy viljelijöiden oikeus käyttää 

Poistetaan.
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järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 280
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maatilojen neuvontajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti säännöksistä, joiden 
tarkoituksena on saattaa järjestelmä täysin 
toimintavalmiiksi. Kyseiset säännökset 
voivat koskea esimerkiksi perusteita, 
joiden mukaan määräytyy viljelijöiden 
oikeus käyttää järjestelmää.

1. Maatilojen neuvontajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti säännöksistä, joiden 
tarkoituksena on saattaa järjestelmä täysin 
toimintavalmiiksi. Kyseiset säännökset 
voivat koskea esimerkiksi perusteita, 
joiden mukaan määräytyy viljelijöiden 
oikeus käyttää järjestelmää, sekä 
maatilojen neuvontajärjestelmää 
hoitamaan nimetyille elimille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 281
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
maatilojen neuvontajärjestelmän 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 282
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin lainsäädännössä säädetään
1 kohdassa tarkoitetuista määristä 
vähennettävistä määristä, komissio
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä
maataloustukirahaston menoihin 
käytettävissä olevan nettomäärän
kyseisessä lainsäädännössä tarkoitettujen 
tietojen perusteella.

2. Jos unionin lainsäädännössä säädetään 
1 kohdassa tarkoitetuista määristä 
vähennettävistä määristä, siirretään 
komissiolle valta vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä 111 artiklan mukaisesti
maataloustukirahaston menoihin 
käytettävissä oleva nettomäärä kyseisessä 
lainsäädännössä tarkoitettujen tietojen 
perusteella.

Or. de

Tarkistus 283
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallinto- ja henkilöstökustannuksista 
jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston 
tukea saaville tuensaajille aiheutuvia 
menoja ei rahoiteta
maataloustukirahastosta.

Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioille 
niistä toimista, joita tarvitaan teknisten 
metodien ja resurssien ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettyjä varoja koskevien tietojen ja 
varojen kytkemisen, seurannan ja 
valvonnan yhteydessä, rahoitetaan
maataloustukirahastosta asetuksen (EU) 
N:o ... 7 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta määrärahasta laskettavaan 
2 prosentin enimmäismäärään saakka.

Or. it
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Tarkistus 284
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston 
tukea saaville tuensaajille aiheutuvia 
henkilöstömenoja ei kuitenkaan rahoiteta 
maataloustukirahastosta.

Or. it

Tarkistus 285
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission on toimitettava kyseiset 
satelliittikuvat korvauksetta 
valvontaelimille tai niiden edustajikseen 
valtuuttamille palveluntarjoajille.

Komission ja/tai jäsenvaltioiden on
hankittava kyseiset satelliittikuvat
toimitettaviksi korvauksetta 
valvontaelimille tai niiden edustajikseen 
valtuuttamille palveluntarjoajille.

Or. it

Tarkistus 286
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pysyy kuvien omistajana, ja se 
ottaa kuvat takaisin työn valmistuttua. Se 
voi myös edellyttää maatalousmaan 
kaukokartoitustarkastuksissa käytettävien 

Komissio ja/tai jäsenvaltiot pysyvät kuvien
omistajana/omistajina. Ne voivat myös 
edellyttää maatalousmaan 
kaukokartoitustarkastuksissa käytettävien 
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tekniikoiden ja työmenetelmien 
kehittämistä.

tekniikoiden ja työmenetelmien 
kehittämistä.

Or. it

Tarkistus 287
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
mukaisesti rahoitettavien toimenpiteiden 
tarkoituksena on antaa komissiolle välineet 
hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita 
globaalissa toimintaympäristössä, turvata
maatalousmaata ja viljelmien tilaa 
koskeva taloudellinen seuranta arvioiden 
mahdollistamiseksi erityisesti tuotosten ja 
maataloustuotannon osalta, asettaa kyseiset 
arviot saataville kansainvälisissä 
yhteyksissä, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestöjen tai muiden 
kansainvälisten elinten koordinoimissa 
aloitteissa, lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta ja turvata maatalouden 
meteorologisen järjestelmän tekninen 
kehitys.

Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
mukaisesti rahoitettavien toimenpiteiden 
tarkoituksena on antaa komissiolle välineet 
hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita 
globaalissa toimintaympäristössä, turvata
maatalous- ja metsätalousmaata ja 
maatalouden resurssipohjaa sekä
viljelmien tilaa koskeva taloudellinen ja 
agroekologinen seuranta arvioiden 
mahdollistamiseksi esimerkiksi tuotosten, 
resurssitehokkuuden ja pitkän aikavälin
maataloustuotannon osalta, asettaa kyseiset 
arviot saataville kansainvälisissä 
yhteyksissä, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestöjen tai muiden 
kansainvälisten elinten koordinoimissa 
aloitteissa, lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta ja turvata maatalouden 
meteorologisen järjestelmän tekninen 
kehitys.

Or. en

Perustelu

Koska elintarvikkeiden tuotantojärjestelmät perustuvat hupeneviin luonnonvaroihin, kuten 
maaperään, on varmistettava mahdollisuus tutustua näitä luonnonvaroja koskeviin tietoihin, 
jotta voidaan arvioida, miten hyvin uudistettu politiikka vastaa niihin haasteisiin, joita 
elintarviketurva asettaa pitkällä aikavälillä. Kyseessä on julkisilla varoilla saavutetun hyödyn 
arviointi. Tietojen olisi katettava myös metsätalousmaa, sillä esimerkiksi ilmastonmuutosta ja 
metsäpaloja koskevat haasteet ovat suuret.
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Tarkistus 288
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
mukaisesti rahoitettavat toimenpiteet 
koskevat yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien 
tietojen keräämistä tai ostamista, mukaan 
luettuina satelliittitiedot ja meteorologiset 
tiedot, paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien tutkimusten tekeminen 
sekä maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen.
Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten laboratorioiden ja 
elinten kanssa.

Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
mukaisesti rahoitettavat toimenpiteet 
koskevat yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien 
tietojen keräämistä tai ostamista, mukaan 
luettuina satelliittitiedot ja meteorologiset 
tiedot, paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien tutkimusten tekeminen, 
maaperän terveyden ja toimivuuden 
seuranta esim. Maankäyttöä ja 
maanpeitettä koskevalla tilastollisella 
tutkimuksella LUCASilla sekä 
maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen.
Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten laboratorioiden ja 
elinten kanssa.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on julkisilla varoilla saavutetun hyödyn arviointi, jos tämä julkisten varojen 
investoinnissa saa aikaan suunnanmuutoksen elintarvikkeiden tuotantojärjestelmissä, sillä 
kyseiset järjestelmät perustuvat hupeneviin luonnonvaroihin, kuten maaperään, on 
varmistettava mahdollisuus tutustua näitä luonnonvaroja koskeviin tietoihin, jotta voidaan 
arvioida, miten hyvin uudistettu politiikka vastaa niihin haasteisiin, joita elintarviketurva 
asettaa pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että markkinoihin 
liittyvien menojen ja suorien tukien 
rahoittamiseksi asetuksessa (EU) N:o 
xxx/xxx [MFF] vahvistettuja vuotuisia 
enimmäismääriä noudatetaan, on 
määrättävä mukautusaste, jota sovelletaan 
suoriin tukiin, jos asianomaisen 
enimmäismäärän puitteissa rahoitettavia 
toimenpiteitä koskevat rahoitusennusteet 
osoittavat jonkin varainhoitovuoden osalta, 
että vuotuiset enimmäismäärät tulevat 
ylittymään.

1. Sen varmistamiseksi, että markkinoihin 
liittyvien menojen ja suorien tukien 
rahoittamiseksi asetuksessa (EU) N:o 
xxx/xxx [MFF] vahvistettuja vuotuisia 
enimmäismääriä noudatetaan, on 
määrättävä mukautusaste, jota sovelletaan 
suoriin tukiin, jos asianomaisen 
enimmäismäärän puitteissa rahoitettavia 
toimenpiteitä koskevat rahoitusennusteet 
osoittavat jonkin varainhoitovuoden osalta, 
että vuotuiset enimmäismäärät tulevat 
ylittymään ottaen huomioon tämän 
enimmäismäärän alle jäävän 
300 000 000 euron marginaalin.

Or. en

Perustelu

Nykyinen 300 miljoonan euron marginaali maataloustukirahaston alaenimmäismäärässä on 
tarkoitettu maataloustukirahaston varainhoidon turvapuskuriksi, ja kyseisen mekanismin 
heikentämistä olisi vältettävä.

Tarkistus 290
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Joulukuun 1 päivään asti neuvosto voi 
komission ehdotuksesta, jonka tämä tekee 
käytettävissään olevien uusien tietojen 
perusteella, mukauttaa 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua suorien tukien 
mukautusastetta.

4. Jos 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen jälkeen saadaan 
merkittäviä uusia tietoja, komissio voi
joulukuun 1 päivään asti näiden tietojen 
perusteella mukauttaa 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua suorien tukien 
mukautusastetta
täytäntöönpanosäädöksillä käyttämättä 
112 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä.

Or. de
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Tarkistus 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen tämän artiklan soveltamista on 
ensin otettava huomioon määrä, jonka 
budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt 
budjettiasioista ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
14 kohdassa tarkoitettua maatalousalan 
kriisivarausta varten.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen tämän artiklan soveltamista on 
ensin otettava huomioon määrä, jonka 
budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt 
budjettiasioista ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
14 kohdassa tarkoitettua maatalousalan 
kriisivarausta varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Talousarvion ulkopuolisia menoja ei saisi olla. Jos kriisivarausta tarvittaisiin, se olisi 
palautettava talousarvioon, jolloin tämän artiklan 6 kohta olisi turha.
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Tarkistus 293
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen tämän artiklan soveltamista on 
ensin otettava huomioon määrä, jonka 
budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt 
budjettiasioista ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
14 kohdassa tarkoitettua maatalousalan 
kriisivarausta varten.

Poistetaan.

Or. lv

Tarkistus 294
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen tämän artiklan soveltamista on 
ensin otettava huomioon määrä, jonka 
budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt
budjettiasioista ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
14 kohdassa tarkoitettua maatalousalan
kriisivarausta varten.

6. Ennen kuin 2 kohdassa tarkoitettu 
ehdotus esitetään, komissio varmistaa, 
täyttyvätkö budjettiasioista ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen 
14 kohdassa tarkoitetun maatalousalan
kriisivarauksen käyttöä koskevat ehdot, ja 
jos ne täyttyvät, se esittää tätä koskevan 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

On toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että budjettikuria ei käytetä korvaamaan 
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kriisinhallintavarausta, jos poikkeuksellinen kehitys markkinoilla johtaa siihen, että YMJ-
asetuksen 159 artiklan mukaisesti toteutetuista toimista aiheutuvat menot kasvavat 
suunnitellusta.

Tarkistus 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos varainhoitovuoden n 
talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, 
että 16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä varainhoitovuonna n, komissio 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tai neuvostolle toimenpiteitä, 
joita kyseisen määrän noudattamiseksi 
tarvitaan.

2. Jos varainhoitovuoden n 
talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, 
että 16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä varainhoitovuonna n, kun otetaan 
huomioon tämän asetuksen 25 artiklan 
1 kohdassa vahvistettu marginaali, 
komissio ehdottaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tai neuvostolle toimenpiteitä, 
joita kyseisen määrän noudattamiseksi 
tarvitaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa 25 artiklan 1 kohtaan esitettyä tarkistusta, joka koskee maataloustukirahaston 
alaenimmäismäärän marginaalin palauttamista; viittaus siihen olisi palautettava myös 
26 artiklan 2 kohtaan, kuten nykyisessä asetuksessa (EY) N:o 1290/2005.

Tarkistus 296
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 
16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa 
oman toimivaltansa puitteissa riittäviä 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, se 
ehdottaa muita toimenpiteitä kyseisen 

3. Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 
16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa 
oman toimivaltansa puitteissa riittäviä 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, se 
ehdottaa muita toimenpiteitä kyseisen 
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määrän noudattamisen varmistamiseksi.
Toimenpiteet hyväksyy neuvosto 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
perusteella, tai Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät ne perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan perusteella.

määrän noudattamisen varmistamiseksi.
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät toimenpiteet perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan perusteella.

Or. de

Tarkistus 297
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Ei päällekkäistä rahoitusta

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Or. pl

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan asetuksen (EU) N:o […] [DP] 1 osan II osastoon ja tämän 
asetuksen 100 artiklaan ehdotettuja muutoksia. Jäsenvaltiot voivat osoittaa suorista 
tukijärjestelmistä käyttämättä jääneet varat sekä vähennyksien ja poikkeuksien soveltamisesta 
saatavat varat käytettäviksi maaseuturahastosta rahoitettavien toimien lisätukina.

Tarkistus 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta rahoitettaviin Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
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menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o [DP/2012] III osaston 2 luvun sekä 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 30 artiklan
2 kohdan mukaista tukikelpoisuutta.

Or. en

Tarkistus 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, lukuun 
ottamatta maaseuturahastosta annettavan
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 29 ja
30 artiklan mukaisesti myönnettyä tukea, 
joka ei rajoita asetuksen DP/2012 
III osaston II luvun mukaisten maksujen 
suorittamista.

Or. de

Tarkistus 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 29 artiklan ja 30 artiklan 
2 kohdan mukaista tukikelpoisuutta.
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Or. en

Perustelu

Lisäys varmistaa, että maatalouden ympäristöjärjestelmät ovat automaattisesti oikeutettuja 
uuden järjestelmän ensimmäisen pilarin mukaisiin viherryttämistukiin.

Tarkistus 301
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 29 artiklan 2 kohdan ja 
30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Or. de

Perustelu

Maaseuturahastosta annettavan asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 29 artiklan piiriin kuuluvien 
toimien olisi voitava saada myös asetuksen (EU) DP/2012 mukaista tukea. 

Tarkistus 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
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jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen ennakkomaksun 7 prosentin määrä on helpompi mukauttaa ennakkomaksujen, 
maksujen ja palautusten suorittamisen tahtiin, ja aiheuttaa vähemmän painetta 
jäsenvaltioiden kassavirtaan.

Tarkistus 303
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt maaseudun 
kehittämisohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen, se maksaa 
ensimmäisen ennakkomaksun
jäsenvaltiolle koko ohjelmakaudeksi.
Ensimmäisen ennakkomaksun on oltava
7 prosenttia maaseuturahastosta kyseiselle 
ohjelmalle myönnettävästä rahoituksesta.
Se voidaan jakaa enintään kolmeen erään 
käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. de

Tarkistus 304
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 305
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. lv

Tarkistus 306
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. pt

Tarkistus 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään 
käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. es
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Tarkistus 308
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi, ellei jäsenvaltio ilmoita 
komissiolle kahden kuukauden kuluttua 
tästä päätöksestä, että se ei halua ottaa 
vastaan ennakkomaksua. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. en

Perustelu

Vaikka monet jäsenvaltiot laskevat ennakkomaksun varaan ohjelmiensa käynnistämiseksi, 
tämä ei päde kaikkiin. Talousarvioon kohdistuva paine vähenisi, jos jäsenvaltio, joka ei halua 
vastaanottaa ennakkomaksua, voisi kieltäytyä siitä. Tämä vapauttaisi varoja muille 
jäsenvaltioille (ennakkomaksun osuutta, jonka komissio on asettanut 4 prosenttiin, voitaisiin 
näillä edellytyksillä hyvinkin nostaa).

Tarkistus 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi, ellei asianomainen 
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ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

jäsenvaltio ilmoita komissiolle 
2 kuukauden kuluttua tästä päätöksestä, 
että se ei halua ottaa vastaan 
ennakkomaksua. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin keventää jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvaa painetta, niiden 
jäsenvaltioiden, jotka eivät tarvitse ennakkomaksua ohjelmiensa käynnistämiseen, olisi 
voitava kieltäytyä tästä. Näin ne voisivat hallinnoida maaseudun kehittämisen määrärahojaan 
tehokkaammin.

Tarkistus 310
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. en
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Tarkistus 311
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. en

Tarkistus 312
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
hyödyntämättä 
ennakkorahoitusjärjestelyjä tässä 
artiklassa kuvatulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 313
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin maaseudun 
kehittämisohjelmalle suoritetaan 
välimaksuja. Ne lasketaan soveltamalla 
kunkin toimenpiteen yhteisrahoitusosuutta 
toimenpiteen osalta toteutuneisiin julkisiin 
menoihin.

1. Kullekin maaseudun 
kehittämisohjelmalle suoritetaan 
välimaksuja. Ne lasketaan soveltamalla 
kunkin toimenpiteen yhteisrahoitusosuutta 
toimenpiteen osalta toteutuneisiin julkisiin 
menoihin tai tukikelpoisiin 
kokonaismenoihin, julkiset ja yksityiset 
menot mukaan luettuina.

Or. fr

Tarkistus 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissiolle toimitetaan hyväksytyn 
maksajaviraston allekirjoittama 
menoilmoitus 102 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

(a) komissiolle toimitetaan kuukausittain 
hyväksytyn maksajaviraston allekirjoittama 
menoilmoitus 102 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

Or. es

Perustelu

On ehdotettu, että maaseuturahaston menoilmoitukset ja palautukset tehtäisiin saman 
järjestelmän mukaisesti kuin maataloustukirahastossa, kuten tehtiin vuosina 2000–2006 
EMOTR:n tukiosastossa (maataloustukirahaston osalta 17 ja 18 artikla ja maaseuturahaston 
osalta 35 artikla). Tämä yksinkertaistaisi järjestelmää.

Tarkistus 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vapauttaa ilman eri 1. Komissio vapauttaa ilman eri 
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toimenpiteitä maaseudun 
kehittämisohjelmaan liittyvän
talousarviositoumuksen osan, jota ei ole 
käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai 
josta ei ole jätetty komissiolle 35 artiklan 
3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
menoilmoitusta, talousarviositoumuksen 
tekemistä seuraavan toisen vuoden 
joulukuun 31 päivään mennessä 
toteutuneiden menojen osalta.

toimenpiteitä jäsenvaltion
talousarviositoumuksen osan, jota ei ole 
käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai 
josta ei ole jätetty komissiolle 35 artiklan 
3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
menoilmoitusta, talousarviositoumuksen 
tekemistä seuraavan toisen vuoden 
joulukuun 31 päivään mennessä 
toteutuneiden menojen osalta.

Or. es

Perustelu

Maaseuturahastossa talousarviositoumusten ilman eri toimenpiteitä tapahtuva vapauttaminen 
olisi tehtävä jäsenvaltiotasolla, ei ohjelmatasolla (37 artiklan 1 kohta), kuten ehdotuksessa 
esitetään. Tämä yksinkertaistaisi hallintoa.

Tarkistus 316
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot, jotka esittävät useita 
maaseudun kehittämisohjelmia siksi, että 
ne ovat hallitusmuodoltaan liittovaltioita 
tai niissä on aluehallinto, voivat 
kompensoida määrät, jotka ovat 
käyttämättä yhtä tai useampaa 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä, muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä tämän 
päivämäärän jälkeen käytetyillä määrillä. 
Tämän kompensoimisen jälkeen 
mahdollisesti vielä sitomattomat määrät 
vähennetään suhteellisesti niiltä 
maaseudun kehittämisohjelmilta, joiden 
kohdalla määriä on jäänyt käyttämättä.

Or. de
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Tarkistus 317
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot, jotka esittävät useita 
maaseudun kehittämisohjelmia, voivat 
kompensoida määrät, jotka ovat 
käyttämättä yhtä tai useampaa 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä, muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä tämän 
päivämäärän jälkeen käytetyillä määrillä. 
Tämän kompensoimisen jälkeen 
mahdollisesti vielä sitomattomat määrät 
vähennetään suhteellisesti niiltä 
maaseudun kehittämisohjelmilta, joiden 
kohdalla määriä on jäänyt käyttämättä. 

Or. pt

Tarkistus 318
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot, jotka esittävät useita 
maaseudun kehittämisohjelmia, voivat 
kompensoida määrät, jotka ovat 
käyttämättä yhtä tai useampaa 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä, muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä tämän 
päivämäärän jälkeen käytetyillä määrillä. 
Tämän kompensoimisen jälkeen 
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mahdollisesti vielä sitomattomat määrät 
vähennetään suhteellisesti niiltä 
maaseudun kehittämisohjelmilta, joiden 
kohdalla määriä on jäänyt käyttämättä. 

Or. pt

Tarkistus 319
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sitä osaa talousarviositoumuksista, 
joka koskee asetuksen (EU) N:o XXXXXX 
(asetus tuesta maaseudun kehittämiseen) 
37 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti myönnettävää tukea.

Or. fr

Tarkistus 320
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä maaseudun 
kehittämisohjelmaan liittyvän 
talousarviositoumuksen osan, jota ei ole 
käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai 
josta ei ole jätetty komissiolle 35 artiklan 
3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
menoilmoitusta, talousarviositoumuksen 
tekemistä seuraavan toisen vuoden 
joulukuun 31 päivään mennessä 
toteutuneiden menojen osalta.
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Vapauttamista ei kuitenkaan sovelleta 
vuoden 2014 talousarviositoumuksiin.
Vapauttamista varten vuosien 2015–2020 
talousarviositoumuksiin lisätään 
kuhunkin yksi kuudesosa vuoden 2014 
sitoumuksista.

Or. it

Tarkistus 321
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Osasto 4 – luku 2 – jakso 4

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 322
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – II luku – 4 jakso

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
38 artikla 

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
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Talousarviositoumukset
Komission päätös, jolla hyväksytään 
luettelo hankkeista, joille myönnetään 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 58 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu innovatiivisesta 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 
palkinto, on asetuksen (EU) N:o FR/xxx 
[75 artiklan 2 kohdassa] tarkoitettu 
rahoituspäätös. Ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetun päätöksen tekemisen jälkeen 
komissio tekee jäsenvaltioittain 
talousarviositoumukset asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 51 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa rajoissa kussakin 
jäsenvaltiossa hankkeille myönnettävien 
palkintojen kokonaismäärälle.

Or. en

Tarkistus 324
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Maksut jäsenvaltioille

1. Komissio suorittaa 35 artiklassa 
tarkoitettujen välimaksujen puitteissa 
maksuja korvatakseen hyväksytyille 
maksajavirastoille niille tässä jaksossa 
tarkoitettujen palkintojen myöntämisestä 
aiheutuneet menot asianomaista 
jäsenvaltiota varten käytettävissä olevien 
talousarviositoumusten rajoissa.
2. Jokaisesta maksusta on toimitettava 
komissiolle hyväksytyn maksajaviraston 
allekirjoittama menoilmoitus 102 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
3. Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
laadittava ja toimitettava komissiolle joko 
suoraan tai koordinointielimen 
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välityksellä, jos sellainen on nimetty, 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
myönnettäviä palkintoja koskevat 
menoilmoitukset ajanjaksoina, jotka 
komission vahvistaa 112 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä.
Kyseiset menoilmoitukset koskevat 
menoja, joita hyväksytyt maksajavirastot 
ovat kunkin asianomaisen jakson aikana 
toteuttaneet.

Or. en

Tarkistus 325
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Poistetaan.
Innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä

annettavaa palkintoa koskevien 
talousarviositoumusten vapauttaminen 

ilman eri toimenpiteitä
Komissio vapauttaa 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä toteutuneiden 
menojen osalta ilman eri toimenpiteitä 
sellaiset 39 artiklan toisessa kohdassa 
tarkoitetut määrät, joita ei ole käytetty 
39 artiklassa säädettyihin jäsenvaltioille 
maksettaviin korvauksiin tai joista sille ei 
ole esitetty kyseisessä artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttävää menoilmoitusta.
Asetuksen 37 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

Or. en
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Tarkistus 326
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta rahoitusvaikutus voitaisiin suhteuttaa 
havaittuun maksun viivästymiseen, 
siirretään komissiolle valta antaa maksujen 
vähentämiseen maksuajan noudattamatta 
jättämisen vuoksi sovellettavista säännöistä 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti.

Jotta rahoitusvaikutus voitaisiin suhteuttaa 
havaittuun maksun viivästymiseen, 
siirretään komissiolle valta antaa maksujen 
vähentämiseen maksuajan noudattamatta 
jättämisen vuoksi sovellettavista säännöistä 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti. Tätä kohtaa ei sovelleta, 
mikäli maksun viivästyminen johtuu 
jäsenvaltion vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevista syistä.

Or. en

Tarkistus 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 328
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maksajavirastoja ei pitäisi asettaa vastuuseen viivästyneiden maksujen koroista. 
Maksajavirastojen menojen osalta tehdään jo rahoitusoikaisuja, jos maksut viivästyvät, ja 
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korkojen maksu tekisi rangaistuksesta kaksinkertaisen. Maksajaviraston 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia syitä maksujen viivästymiseen on monia.

Tarkistus 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 332
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 

Poistetaan.
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maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

Or. ro

Perustelu

Lauseke rikkoisi jäsenvaltioiden valtaa hallinnoida kansallisia talousarvioitaan. 

Tarkistus 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa.

Or. es

Perustelu

Komissio katsoo, että tuensaajien on saatava niille kuuluvat summat EU:n lainsäädännössä 
vahvistettujen määräaikojen kuluessa. Komission ajatus on ymmärrettävä, mutta on 
kunnioitettava asiassa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
tämä näkökohta otettaisiin huomioon EU:n lainsäädännön sanamuodossa.

Tarkistus 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa.
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Or. es

Perustelu

On noudatettava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 336
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta.

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata viimeistä 
mahdollista maksupäivää, niiden on 
maksettava tuensaajille viivästyskorkoa 
kansallisesta talousarviosta. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, mikäli maksun viivästyminen ei 
ole jäsenvaltion vika.

Or. en

Tarkistus 337
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä ne ylivoimaiset 
esteet ja poikkeustapaukset, joissa 
tuensaajille ei tarvitse maksaa 
viivästyskorkoa, jos tuki on maksettu 
EU:n lainsäädännössä säädettyjä 
määräaikoja myöhemmin.

Or. lt

Tarkistus 338
Michel Dantin, Jim Higgins
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi kyseisen kansallisen 
valvontajärjestelmän keskeinen osa puuttuu 
kokonaan tai ei toimi tehokkaasti 
havaittujen vakavien tai pysyvien 
puutteiden vuoksi tai sääntöjenvastaisia 
maksuja ei peritä takaisin tarpeellista 
huolellisuutta noudattaen;

(a) yksi tai useampi kyseisen kansallisen 
valvontajärjestelmän keskeinen osa puuttuu 
kokonaan tai ei toimi tehokkaasti 
havaittujen vakavien tai pysyvien 
puutteiden vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 339
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. bg

Tarkistus 340
Sandra Kalniete
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. en

Tarkistus 341
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
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lähetetty ajoissa.

Or. lv

Tarkistus 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. de

Tarkistus 343
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
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kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. sk

Tarkistus 344
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. pt

Tarkistus 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
44 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. de

Tarkistus 346
Julie Girling, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
44 artikla 

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan. 
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. en
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Perustelu

Maksujen keskeytys siksi, että tilastot toimitetaan myöhässä, on kohtuutonta ja tarpeetonta. 
Tästä syystä säännös olisi poistettava.

Tarkistus 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla 

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan maksujen suorittaminen maksajavirastoille voitaisiin 
keskeyttää, mikäli maksajavirasto ei ole toimittanut komissiolle valvontatilastoja 
vahvistettuihin määräaikoihin mennessä. Rangaistus on liian kova.

Tarkistus 348
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
44 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeytys myöhäisen 

ilmoituksen tapauksessa
Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Or. pt

Tarkistus 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot 61 artiklan mukaisesti
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tarkastusten tuloksista ja jäsenvaltio ylittää 
tämän määräajan, komissio voi
suhteellisuusperiaatetta ja 48 artiklan 
5 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen ja 
ottaen huomioon viivästyksen keston
keskeyttää sellaiset 18 artiklassa tarkoitetut 
kuukausimaksut tai 35 artiklassa tarkoitetut 
välimaksut, joiden osalta tarvittavia 
tilastotietoja ei ole lähetetty ajoissa, 
lukuun ottamatta ylivoimaisia esteitä ja 
poikkeuksellisia olosuhteita.
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Or. es

Perustelu

On otettava asianmukaisella tavalla huomioon olosuhteet, joiden vuoksi tietojen kerääminen 
ja toimittaminen voi olla vaikeaa. Suhteellisuusperiaatetta on noudatettava myös viivästyksen 
keston ja kyseessä olevien maksujen tapauksessa.

Tarkistus 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Kun alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot 61 artiklan mukaisesti
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tarkastusten tuloksista ja kun jäsenvaltio 
ylittää tämän määräajan, komissio voi
suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja 
ottaen huomioon viivästyksen keston sekä 
noudattaen 48 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti hyväksymiään 
yksityiskohtaisia sääntöjä keskeyttää 
sellaiset 18 artiklassa tarkoitetut 
kuukausimaksut tai 35 artiklassa tarkoitetut 
välimaksut, joiden osalta tarvittavia 
tilastotietoja ei ole lähetetty ajoissa.
Komissio erottaa selvästi toisistaan 
tilanteen, jossa viivästys vaarantaa 
talousarvion vuosittaisen 
vastuuvapausmenettelyn, ja tilanteen, 
jossa tällaista vaaraa ei ole.

Or. en

Perustelu

Maksut olisi keskeytettävä vain, jos viivästys vaarantaa talousarvion vuosittaisen 
vastuuvapausmenettelyn. Tässä on toimittava mahdollisimman tarkasti 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
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Tarkistus 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa, edellyttäen että kaikki 
näitä tietoja koskevat asetukset ja ohjeet, 
olivat valmiina ja saatavilla, kun 
jäsenvaltiot perustivat tietokannat.

Or. en

Tarkistus 352
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa, jos komissio on antanut 
jäsenvaltioiden käyttöön kaikki 
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tilastollisten tietojen ilmoittamista varten 
tarvittavat tiedot, kaavakkeet ja selvitykset 
hyvissä ajoin ennen tiedonkeruuajan 
alkamista.

Or. de

Perustelu

Komission on toimitettava tarvittavat kaavakkeet ja selvitykset jäsenvaltioiden käyttöön 
tiedonkeruuajan alkamiseen mennessä.

Tarkistus 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa, lukuun ottamatta 
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa, mutta vasta kun 
jäsenvaltiolle on ilmoitettu kirjallisesti 
tämän seuraamuksen mahdollisesta 
määräämisestä.

Or. ro

Tarkistus 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamisen varmistamiseksi 
44 artiklaa sovellettaessa siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti asiaan 
kuuluvista säännöistä, jotka koskevat 
seuraavaa:

Poistetaan.

(a) luettelo 44 artiklaan liittyvistä 
toimenpiteistä;
(b) kyseisessä artiklassa tarkoitettujen 
maksujen keskeyttämisaste ja -aika;
(c) edellytykset keskeytyksen 
kumoamiselle.

Or. en
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Perustelu

Johtuu 42 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 356
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä tarkemmin 
46 artiklassa tarkoitetusta velvoitteesta 
sekä erityisedellytyksistä, joita sovelletaan 
maksajavirastojen kirjanpidossa 
ilmoitettaviin tietoihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. lv

Tarkistus 357
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkisena varastointina toteutettavien 
interventiotoimenpiteiden rahoitusta ja 
kirjanpitoa sekä muita 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettuja menoja 
koskevat säännöt;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös.
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Tarkistus 358
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maksusitoumusten ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevan menettelyn täytäntöönpanoon 
sovellettavat ehdot ja edellytykset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden suorittamaa 
42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
viivästyskoron maksamista tuensaajille 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden suorittamaa Poistetaan.
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42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
viivästyskoron maksamista tuensaajille 
koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Johtuu 42 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 361
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan
(a) julkisena varastointina toteutettavien 
interventiotoimenpiteiden rahoitusta ja 
kirjanpitoa sekä muita 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettuja menoja 
koskevat säännöt;
(b) maksusitoumusten ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevan menettelyn täytäntöönpanoon 
sovellettavat ehdot ja edellytykset.

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös. Tämän vuoksi se on tehtävä delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 362
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään. Asianomaisen jäsenvaltion 
virkamiehet saavat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään, ja se sovittaa tarkastukset yhteen, 
jotta voitaisiin vähentää 
maksajavirastoille aiheutuvia vaikutuksia.
Asianomaisen jäsenvaltion virkamiehet 
saavat osallistua näihin tarkastuksiin.

Or. en

Tarkistus 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vähentää jäsenvaltioissa paikan 
päällä tehtävien tarkastusten taajuutta, 
jos todentamisviranomaisen lausunto 
tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
osoittaa, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla.

Or. en

Perustelu

Komission paikan päällä toteuttamien tarkastusten määrää olisi vähennettävä, jos laillisuutta 
ja sääntöjenmukaisuutta koskevat tarkastukset osoittavat, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla. Tämän toivotaan laskevan kyseisiin tarkastuksiin liittyviä 
kustannuksia. 

Tarkistus 364
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio vähentää jäsenvaltioissa paikan 
päällä tehtävien tarkastusten taajuutta, 
jos todentamisviranomaisen lausunto 
tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
osoittaa, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla.

Or. en

Tarkistus 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön kaikki tiedot todetuista 
sääntöjenvastaisuuksista ja petosepäilyistä
sekä kyseisten sääntöjenvastaisuuksien ja 
petosten vuoksi aiheettomasti maksettujen 
määrien takaisinperimiseksi tämän luvun 
III jakson nojalla toteutetuista toimista.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön kaikki tiedot todetuista 
sääntöjenvastaisuuksista sekä kyseisten 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten vuoksi 
aiheettomasti maksettujen määrien 
takaisinperimiseksi tämän luvun III jakson 
nojalla toteutetuista toimista.

Or. en

Perustelu

Petoksia ei tarvitse mainita erikseen, sillä nämä lukeutuisivat sääntöjenvastaisuuksiin. Jos 
petokset mainitaan erikseen, on vaara, että luodaan raportointia koskevia tarpeettomia 
lisävelvoitteita.

Tarkistus 366
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta



PE492.777v02-00 152/183 AM\910033FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön. Kyseiset asiakirjat voidaan 
säilyttää sähköisessä muodossa.

Or. de

Tarkistus 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön. Kyseiset asiakirjat voidaan 
säilyttää ja lähettää sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 368
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 

Siirretään komissiolle valta antaa
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
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seuraavista: säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 
seuraavista:

Or. de

Tarkistus 369
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ehdot, joiden mukaisesti 
51 artiklassa tarkoitetut asiakirjat on 
tallennettava, mukaan lukien 
tallennusmuoto ja sen kesto.

Or. en

Perustelu

Vastaa esittelijän esittämän tarkistuksen 48 täytäntöön panemiseksi tarvittavia 
täytäntöönpanosääntöjä.

Tarkistus 370
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 371
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja 
unionille aiheutuneen taloudellisen 
vahingon laadun ja vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen 
laadun ja vakavuuden, ja rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät perustuvat 
rikkomuksesta maatalousrahastoille 
aiheutuvan riskin arviointiin.

Or. en

Perustelu

Maatalousrahastoihin mahdollisesti tehtävien oikaisujen olisi perustuttava arvioon siitä, mikä 
on maatalousrahastoille aiheutuva tosiasiallinen riski, eikä kiinteämääräiseen oikaisuun, joka 
saattaa johtaa kohtuuttomaan tukimäärärahojen menetykseen.

Tarkistus 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja 
unionille aiheutuneen taloudellisen 
vahingon laadun ja vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen 
laadun ja vakavuuden, ja rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät perustuvat 
rikkomuksesta maatalousrahastoille 
aiheutuvan riskin arviointiin.

Or. en

Perustelu

Selvennetään esittelijän esittämää tarkistusta 52.
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Tarkistus 373
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja 
unionille aiheutuneen taloudellisen 
vahingon laadun ja vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja 
unionille aiheutuneen taloudellisen 
vahingon laadun ja vakavuuden.
Rahoituksen ulkopuolelle jätettävät 
määrät eivät missään tapauksessa saa 
ylittää maatalousrahastoille aiheutuvaa 
riskiä, joka on ilmaistu 
todentamisviranomaisen tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta laatimassa 
lausunnossa.

Or. en

Tarkistus 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa rahoitusoikaisunsa 
havaittuihin yksittäisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin tai ottaa 
huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
järjestelmällisyyden päättäessään, onko 
sovellettava kiinteämääräistä vai 
ekstrapoloitua oikaisua.
Kiinteämääräisiä oikaisuja voidaan 
käyttää vain, jos tapauksen luonteen 
vuoksi on mahdotonta määrittää havaitun 
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sääntöjenvastaisuuden laajuutta ja 
määrää tai ekstrapoloida oikaistavaa 
määrää.

Or. en

Perustelu

Kiinteämääräisten oikaisujen olisi oltava viimeinen keino, jota käytetään, kun ei ole muuta 
keinoa saada selville eron laajuutta tai määrää.

Tarkistus 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa rahoitusoikaisunsa 
havaittuihin yksittäisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin tai ottaa 
huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
järjestelmällisyyden päättäessään, onko 
sovellettava kiinteämääräistä vai 
ekstrapoloitua oikaisua.
Kiinteämääräisiä oikaisuja voidaan 
käyttää vain, jos tapauksen luonteen 
vuoksi on mahdotonta määrittää havaitun 
sääntöjenvastaisuuden laajuutta ja 
määrää tai ekstrapoloida oikaistavaa 
määrää.

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen sen varmistamiseksi, että kiinteämääräisiä oikaisuja käytetään vain 
viimeisenä keinona. Suositeltavan menetelmän olisi perustuttava yksittäisiin 
säännönvastaisuustapauksiin.

Tarkistus 376
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä 
rahoituksen epäämisestä.

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka suositukset se ottaa 
huomioon ennen mahdollisen päätöksen 
tekemistä rahoituksen epäämisestä.
Komissio ilmoittaa syyt, jos se päättää 
poiketa tämän selvityksen suosituksista.

Or. en

Perustelu

Jos komissio ei ota huomioon sovitteluelimen päätöstä, sen olisi ilmoitettava päätöksensä 
syyt.

Tarkistus 377
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä 
rahoituksen epäämisestä.

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa ja yhteisen 
lausunnon aikaansaamiseksi. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä 
rahoituksen epäämisestä.

Or. lv

Tarkistus 378
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä
rahoituksen epäämisestä.

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii voidakseen 
hyväksyä sen havainnot, ennen 
mahdollisen rahoituksen epäämistä 
koskevan päätöksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellä 54 artiklassa tarkoitettu 
sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen, kun 
kyseessä ovat päätöksen tekemisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet, mukaan luettuina komission 
ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja
noudatettavat määräajat sekä samassa 
artiklassa säädetty sovittelumenettely, 
myös sovitteluelimen perustaminen, 
tehtävät, kokoonpano ja työjärjestelyt.

(b) edellä 54 artiklassa tarkoitettu 
sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen, kun 
kyseessä ovat päätöksen tekemisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet, mukaan luettuina komission 
ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto, 
yhteisrahoitusosuuksiin tehtävät oikaisut,
noudatettavat määräajat sekä samassa 
artiklassa säädetty sovittelumenettely, 
myös sovitteluelimen perustaminen, 
tehtävät, kokoonpano ja työjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen taloudellinen vaikutus on niin merkittävä, että niistä 
olisi säädettävä lainsäädännössä eikä komission ohjeissa, kuten tätä nykyä.
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Tarkistus 380
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
24 kuukauden kuluessa siitä, kun
valvontakertomus tai vastaava asiakirja, 
jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus 
on tapahtunut, on otettu vastaan 
maksajavirastossa tai takaisinperinnästä 
vastaavassa elimessä. Vastaavat määrät on 
samalla ilmoitettava maksajaviraston 
velallisluettelossa.

Or. de

Tarkistus 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
24 kuukauden kuluessa siitä, kun
valvontakertomus tai vastaava asiakirja, 
jossa sääntöjenvastaisuus tai laiminlyönti 
on dokumentoitu, on hyväksytty, tai 
tapauksen mukaan siitä, kun 
maksajavirasto tai takaisinperinnästä 
vastaava elin on vastaanottanut kyseisen 
kertomuksen tai vastaavan asiakirjan. 
Vastaavat määrät on ilmoitettava samalla
maksajaviraston velallisluettelossa.
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Or. fr

Tarkistus 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
24 kuukauden kuluessa siitä, kun
valvontakertomus tai vastaava asiakirja,
jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus 
on tapahtunut, on hyväksytty ja, 
tapauksen mukaan, otettu vastaan 
maksajavirastossa tai takaisinperinnästä 
vastaavassa elimessä. Vastaavat määrät on 
perintäpyynnön ajankohtana ilmoitettava
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään perintämenettelyjen alkamisajankohtaa, ja sillä 
pidennetään määräaikaa, johon mennessä maksajaviraston on pyydettävä tuki takaisin, 
12:sta 24:ään kuukauteen. Sillä palautettaisiin myös nykyinen järjestely, jonka mukaisesti 
50 prosenttia sääntöjenvastaisuuksien vuoksi suoritettujen maksujen määristä, joita ei saada 
perittyä takaisin, maksetaan jäsenvaltioiden talousarviosta ja 50 prosenttia EU:n 
talousarviosta (komission ehdotus merkitsisi sitä, että jäsenvaltiot vastaisivat näistä 
100-prosenttisesti). Lisäksi sillä pidennetään jopa puolella määräaikaa, johon mennessä tuki 
on pyydettävä takaisin, jos olosuhteet ovat maksajaviraston vaikutusvallan ulkopuolella. 

Tarkistus 383
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
24 kuukauden kuluessa siitä, kun
maksajavirasto tai takaisinperinnästä 
vastaava elin on hyväksynyt oman 
valvontakertomuksensa tai 
valvontaelimeltä vastaanottamansa 
vastaavan asiakirjan, jossa tiettyjen 
tosiasioiden perusteella todetaan 
sääntöjenvastaisuus. Vastaavat määrät on 
ilmoitettava samalla maksajaviraston 
velallisluettelossa.

Or. it

Tarkistus 384
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, 
kun toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on vahvistanut 
takaisinperittävät määrät lopullisen 
valvontakertomuksen tai vastaavan 
asiakirjan perusteella asiassa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. pt
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Tarkistus 385
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
24 kuukauden kuluessa siitä, kun
valvontakertomus tai vastaava asiakirja,
jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus 
on tapahtunut, on hyväksytty ja, 
tapauksen mukaan, otettu vastaan 
maksajavirastossa tai takaisinperinnästä 
vastaavassa elimessä. Vastaavat määrät on 
perintäpyynnön ajankohtana ilmoitettava
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. en

Tarkistus 386
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, 
kun toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on vahvistanut 
takaisinperittävät määrät lopullisen 
valvontakertomuksen tai vastaavan 
asiakirjan perusteella asiassa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.
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Or. pt

Tarkistus 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen
hallinnollinen tai oikeudellinen selvitys,
jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus 
on tapahtunut, ja ilmoitettava vastaavat 
määrät maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. es

Tarkistus 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun
valvontakertomus tai vastaava asiakirja,
jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus 
on tapahtunut, on hyväksytty ja, 
tapauksen mukaan, otettu vastaan 
maksajavirastossa tai takaisinperinnästä 
vastaavassa elimessä. Vastaavat määrät on 
samanaikaisesti perintäpyynnön kanssa 
ilmoitettava maksajaviraston 
velallisluettelossa.
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Or. en

Tarkistus 389
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen
valvontakertomus, jossa todetaan, että 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 
tarkoitettu sääntöjenvastaisuus on 
tapahtunut, tai, tapauksen mukaan, siitä, 
kun maksajavirasto tai takaisinperinnästä 
vastaava elin on vastaanottanut kyseisen 
kertomuksen, ja ilmoitettava vastaavat 
määrät maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. lt

Tarkistus 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
kahden vuoden kuluessa siitä, kun 
ensimmäinen merkki 
sääntöjenvastaisuudesta on havaittu, ja 
ilmoitettava vastaavat määrät 
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maksajaviraston velallisluettelossa. maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. es

Tarkistus 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa enintään 
50 prosentin osalta jäsenvaltio, ja 
enintään 50 prosentin osalta ne katetaan 
EU:n talousarviosta, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta jäsenvaltion velvoitteeseen 
noudattaa perintämenettelyjä 60 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan, että tilanne säilytetään ennallaan nykyisten säännösten mukaisena. 
Kustannukset jaetaan varojen yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti. 

Tarkistus 392
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
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kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja 50 prosenttia katetaan 
EU:n talousarviosta. Takaisinperinnän 
toteuttamatta jättämisestä aiheutuvien 
kustannusten jakaminen ei kuitenkaan
vaikuta jäsenvaltion velvoitteeseen 
noudattaa perintämenettelyjä 60 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään perintämenettelyjen alkamisajankohtaa, ja sillä 
pidennetään määräaikaa, johon mennessä maksajaviraston on pyydettävä tuki takaisin, 
12:sta 24:ään kuukauteen. Sillä palautettaisiin myös nykyinen järjestely, jonka mukaisesti 
50 prosenttia sääntöjenvastaisuuksien vuoksi suoritettujen maksujen määristä, joita ei saada 
perittyä takaisin, maksetaan jäsenvaltioiden talousarviosta ja 50 prosenttia EU:n 
talousarviosta (komission ehdotus merkitsisi sitä, että jäsenvaltiot vastaisivat näistä 
100-prosenttisesti). Lisäksi sillä pidennetään jopa puolella määräaikaa, johon mennessä tuki 
on pyydettävä takaisin, jos olosuhteet ovat maksajaviraston vaikutusvallan ulkopuolella. 

Tarkistus 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa enintään 
50 prosentin osalta jäsenvaltio, ja 
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kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

enintään 50 prosentin osalta ne katetaan 
EU:n talousarviosta, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta jäsenvaltion velvoitteeseen 
noudattaa perintämenettelyjä 60 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tilanne olisi säilytettävä ennallaan nykyisten säännösten mukaisena. Kustannukset jaetaan 
varojen yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti. 

Tarkistus 396
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 397
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta jäsenvaltio, ja 
loppujen 50 prosentin osalta ne katetaan 
EU:n talousarviosta, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta jäsenvaltion velvoitteeseen 
noudattaa perintämenettelyjä 60 artiklan 
mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 399
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 400
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.
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Or. pt

Tarkistus 401
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta 
jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole 
voitu toteuttaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin jatkaa alkuperäistä määräaikaa 
enintään 50 prosentilla.

Or. fr

Tarkistus 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta 
jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole 
voitu toteuttaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin jatkaa alkuperäistä määräaikaa 
enintään 50 prosentilla.

Or. fr

Tarkistus 403
Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta 
jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole 
voitu toteuttaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin jatkaa alkuperäistä määräaikaa 
enintään 50 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 404
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta 
jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole 
voitu toteuttaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin jatkaa alkuperäistä määräaikaa 
enintään 50 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta 
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jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole
voitu suorittaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin pidentää alkuperäistä 
määräaikaa enintään 50 prosentilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään perintämenettelyjen alkamisajankohtaa, ja sillä 
pidennetään määräaikaa, johon mennessä maksajaviraston on pyydettävä tuki takaisin, 
12:sta 24:ään kuukauteen. Sillä palautettaisiin myös nykyinen järjestely, jonka mukaisesti 
50 prosenttia sääntöjenvastaisuuksien vuoksi suoritettujen maksujen määristä, joita ei saada 
perittyä takaisin, maksetaan jäsenvaltioiden talousarviosta ja 50 prosenttia EU:n 
talousarviosta (komission ehdotus merkitsisi sitä, että jäsenvaltiot vastaisivat näistä 
100-prosenttisesti). Lisäksi sillä pidennetään jopa puolella määräaikaa, johon mennessä tuki 
on pyydettävä takaisin, jos olosuhteet ovat maksajaviraston vaikutusvallan ulkopuolella. 

Tarkistus 406
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei asianomaisesta
jäsenvaltiosta riippumattomista syistä ole 
voitu suorittaa ensimmäisen alakohdan 
mukaisessa määräajassa ja jos takaisin 
perittävä määrä on yli 1 miljoona euroa, 
komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuitenkin pidentää alkuperäistä 
määräaikaa enintään 50 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 407
Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) takaisinperinnästä jo aiheutuneet ja 
ennakoitavissa olevat kustannukset ovat 
yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä 
määrä;

(a) takaisinperinnästä jo aiheutuneet ja 
ennakoitavissa olevat kustannukset ovat 
yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä 
määrä; tämän vaatimuksen katsotaan 
täyttyvän, kun edunsaajalta 
kertamaksuna takaisin perittävä summa 
ei ylitä 300 euroa.

Or. de

Perustelu

Erittäin pienten määrien takaisinperintä aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. 
Tietyn alarajan alittavia summia ei siten pitäisi periä takaisin, jotta säilytetään kustannus-
hyötysuhde.

Tarkistus 408
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. en

Tarkistus 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. es

Tarkistus 410
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. lv

Tarkistus 411
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. fr

Tarkistus 412
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. en

Tarkistus 413
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
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talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. lt

Tarkistus 414
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehokkaan suojan tarjoamiseksi 
petoksia vastaan, erityisesti hyvin 
riskialttiilla alueilla; suojalla on oltava 
ennalta ehkäisevä vaikutus ja huomioon 
otetaan toimenpiteiden kustannukset, 
hyödyt ja niiden oikeasuhteisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehokkaan suojan tarjoamiseksi 
petoksia vastaan, erityisesti hyvin 
riskialttiilla alueilla; suojalla on oltava 
ennalta ehkäisevä vaikutus ja huomioon 
otetaan toimenpiteiden kustannukset, 
hyödyt ja niiden oikeasuhteisuus;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 416
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) aiheettomien ympäristöön ja 
kansanterveyteen liittyvien kustannusten 
estämiseksi, erityisesti sen välttämiseksi, 
että YMP:n yhteydessä rahoitetaan 
toimia, jotka synnyttävät EU:n 
talousarviossa lisäkustannuksia muilla 
politiikan aloilla, erityisesti ympäristön ja 
kansanterveyden aloilla.

Or. en

Perustelu

Tämä on julkisten varojen talousarvion tehokkuuden periaate. Haitallisista käytännöistä 
aiheutuvat kustannukset siirtyvät julkisista varoista maksettaviksi joko niin, että ne katetaan 
EU:n talousarvion muista menoluokista tai jäsenvaltioiden talousarvioista, tai 
vaihtoehtoisesti niin, että kustannukset maksaa kuluttaja (esimerkiksi torjunta-aineiden tai 
liiallisten ravinnemäärien puhdistaminen juomavedestä, minkä kustannukset siirtyvät 
vesilaskuihin), joka maksaa sekä veronmaksajana että kuluttajana.

Tarkistus 417
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. On vältettävä sellaisia uusia 
maksujärjestelmiä, joiden takia olisi 
perustettava uusia 
ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamiseen liittyviä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmiä, sillä nämä luovat 
uusia monimutkaisia hallinnollisia 
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menettelyjä ja lisäävät byrokratiaa.

Or. de

Tarkistus 418
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 ja kohdan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Kyseessä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 419
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 420
George Lyon, Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden 60 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustamaan järjestelmään on 
sisällyttävä, jollei ei toisin säädetä, kaikille
tukihakemuksille järjestelmällisesti
tehtävät hallinnolliset tarkastukset, joita
täydennetään paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla.

1. Jäsenvaltioiden 60 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustamaan järjestelmään on 
sisällyttävä, jollei ei toisin säädetä, 
tukihakemuksille ja maksupyynnöille
tehtävät hallinnolliset tarkastukset, joissa 
noudatetaan vaaditun varmuustason 
mukaista riskeihin perustuvaa 
lähestymistapaa ja joita on täydennettävä
paikalla tehtävillä tarkastuksilla, joiden 
tarkoituksena on seurata luontaisten 
riskien tasoa ja joiden määrä sovitetaan 
luontaisten riskien ja valvontariskien 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään esittelijän esittämää tarkistusta 61.

Tarkistus 421
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
valvontajärjestelmään olisi sisällytettävä 
mahdollisuus esittää tarkastuksista 
vastalauseita sekä aika, jonka kuluessa 
kyseiset vastalauseet on esitettävä ja 
tutkittava. 

Or. pl

Tarkistus 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja 
otokseen mukaan alueet, joilla virheiden 
riski on suurin.

Tarkastusotoksia valitessaan jäsenvaltiot 
voivat ottaa huomioon seuraavat tekijät:
– kyseessä olevien summien suuruus;
– hallinto- ja valvontajärjestelmien 
aikaisempien tarkastusten tulokset;
– vapaaehtoinen osallistuminen 
tunnustettujen kansainvälisten 
standardien perusteella varmennettuihin 
hallintojärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Tarkastuksiin olisi suhtauduttava riskiperusteisemmin. Luettelo auttaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan, mitkä tekijät niiden alueella tehtävissä tarkastuksissa on asianmukaista ottaa 
huomioon.

Tarkistus 423
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
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otokseen mukaan suurimmat virheet. otokseen mukaan alueet, joilla virheiden 
riski on suurin.

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti olisi 
otettava huomioon tiettyjä tekijöitä:
– toimien suuruus;
– aikaisempien tarkastusten myönteiset 
tulokset;
– valvonnasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten luotettavuus;
– kansainvälisesti tunnustettujen normien 
mukaisesti hyväksytyt vapaaehtoiset 
hallintojärjestelmät.

Or. de

Perustelu

On keskeisen tärkeää kartoittaa tiettyjä tekijöitä, joita voidaan pitää tarkastusten 
suhteellisuuden takaamisen lähtökohtana.

Tarkistus 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan alueet, joilla virheiden 
riski on suurin.

Sen varmistamiseksi, että tarkastukset 
ovat suhteellisia, on otettava huomioon 
muun muassa seuraavat tekijät:
– kyseessä olevien summien suuruus;
– hallinto- ja valvontajärjestelmien 
aikaisempien tarkastusten tulokset;
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– vapaaehtoinen osallistuminen 
tunnustettujen kansainvälisten 
standardien perusteella varmennettuihin 
hallintojärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon esittelijän esittämä tarkistus 62 lukuun ottamatta kolmatta luetelmakohtaa, 
joka on sekaannusta aiheuttava ja todennäköisesti saa aikaan koko joukon epämääräisiä 
lisävaatimuksia.


